Z dziećmi aktywnie

Dzieci potrzebują ruchu, a ruch wymaga przestrzeni, która będzie bezpieczna, ciekawa i różnorodna.
Poznań ma bogatą ofertę rekreacyjno-rozrywkową, która z pewnością spełnia wszystkie te wymagnia.
Aquapark Term Maltańskich

Kompleks sportowo-rekreacyjny położony na płn. brzegu Jeziora Maltańskiego, doskonałe miejsce
wypoczynku i relaksu. Baseny sportowe i rekreacyjne, baseny z wodą termalną, atrakcje aquaparku,
bogaty świat saun i wellness dostępne są przez cały rok.
więcej...

Centrum Sportowo-Rekreacyjne Malta Ski

Malta Ski jest kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym zlokalizowanym niemalże w centrum miasta,
przy płd. brzegu Jeziora Maltańskiego. Zimą miejsce to staje się centrum narciarstwa i
snowboardingu dzięki całorocznemu sztucznemu stokowi narciarskiemu o długości ok. 150 m. Obok
stoku w 1998 r. uruchomiono letni tor saneczkowy o długości 560 m. Od 2012 r. działa całoroczna
kolejka górska Adrenaline.
więcej...

Pyrland Park Linowy

Pyrland Park Linowy położony w lesie nad Jeziorem Maltańskim to świetne miejsce na aktywny
wypoczynek dla wszystkich. Do dyspozycji są 3 trasy linowe: wysoka (dla osób wysportowanych),
średnia i trasa niska (najłatwiejsza z tras linowych w sam raz dla początkujących). Przygotowano
również trasę dziecięcą (dla najmłodszych od lat 3) z nielimitowaną liczbą przejść.
więcej...

Jump Arena

To dwa parki trampolin, gdzie można aktywnie spędzić czas i poskakać na trampolinach o różnym
poziomie naciągu, dostosowanych do wieku oraz umiejętności. Obiekty są zadaszone, całoroczne i
ogrzewane. Znajdują się tu m.in.: kosze do wsadów, ścieżka akrobatyczna, basen z belką do walk
gladiatorskich oraz slacklinem, ekstremalny tor przeszkód, lina do wspinaczki z asekuracją czy
skośne trampoliny.
więcej

Gokarty – tor kartingowy

Poznań Indoor Karting to centrum o powierzchni 2600 m2 z profesjonalnym krytym torem do jazdy
gokartami. Tor o długości kilkuset metrów zapewnia najbardziej ekscytujące wrażenia z jazdy

prawdziwym, profesjonalnym samochodem wyścigowym – gokartem.
więcej...

Laserowy Paintball – Arena LaserMaxx

W gry LaserMaxx można grać indywidualnie bądź drużynowo w specjalnie stworzonej do tego arenie
o powierzchni 400 m2. Wewnątrz areny czeka wiele atrakcji np.: sala luster, labirynt, sala żywych
trupów czy też walka pomiędzy oponami i wrakiem kultowego Małego Fiata.
więcej...

Blok Line
Ściana Wspinaczkowa Blok Line to największa ściana wspinaczkowa w Poznaniu. 1000 m2
powierzchni ściany pokryte jest tysiącami nowoczesnych, wysokiej jakości chwytów wspinaczkowych.
Najnowocześniejsze systemy asekuracji sprawiają, że nawet początkujący szybko zapomną o
przestrzeni pod ich stopami.
więcej...

Lodowisko „Malta”

Lodowisko czynne jest w sezonie zimowym: od połowy listopada do końca marca. Dysponuje pełną
infrastrukturą obejmującą: szatnie, wypożyczalnię łyżew, bufet, punkt ostrzenia łyżew. Podświetlana
tafla, muzyka i świetna atmosfera przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów.

więcej

