Poznańska Karta Turystyczna wokół Poznania

Poznańska Karta Turystyczna wokół Poznania jest ważna o jeden dzień dłużej! Karta to najtańszy i
najlepszy sposób, by poznać atrakcje Poznania i jego okolic! Posiadacze karty mogą liczyć na wstęp
wolny lub zniżki w muzeach, parkach rozrywki i edukacji czy obiektach rekreacyjnych wokół
Poznania. Karta dostępna jest w trzech wersjach: jedno-, dwu- i trzydniowej w opcji normalnej i
ulgowej.
Dzięki Poznańskiej Karcie Turystycznej można nie tylko odwiedzić atrakcje turystyczne Poznania, ale
też skorzystać z oferty 18 ciekawych miejsc w sąsiedztwie miasta - muzeów, parków rozrywki i
edukacji, obiektów sportu i rekreacji czy SPA. Warto pamiętać, że zwiedzanie okolic nie koliduje z
poznawaniem tajemnic stolicy Wielkopolski - karta poza Poznaniem jest ważna jeden dzień

dłużej!

Karty upoważnia do bezpłatnych przejazdów liniami autobusowymi podmiejskimi obsługiwanymi
przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) - szczegółowy wykaz linii dostępny TUTAJ.

Dowiedz się więcej o Poznańskiej Karcie Turystycznej
(Jak działa? Gdzie kupić? Lista wszystkich obiektów)

Lista obiektów (uszeregowana alfabetycznie według nazw miejscowości):

1. Kórnik - Pływalnia, Sauna, Tężnie solankowe - Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” - 20%
rabatu (Pływalnia, Sauna, Tężnie solankowe),
2. Kórnik - Zamek w Kórniku - 50% rabatu,
3. Mosina - Mosińska Kolej Drezynowa - 15% rabatu,
4. Murowana Goślina - Historyczne Widowisko Plenerowe "Orzeł i Krzyż" - 20% rabatu,
5. Murowana Goślina - Park Dzieje - Rodzinny Park Rozrywki i Edukacji - 20% rabatu,
6. Pobiedziska - Gród Pobiedziska - 10% rabatu,
7. Pobiedziska - Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego - bilet w cenie biletu dla grup szkolnych,
8. Puszczykowo - Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera - 50% rabatu,
9. Puszczykowo - SPA_larnia DAY SPA - 20% rabatu (Spa otwarte),
10. Skórzewo - Park Rozrywki "Rodzinka" - 15% rabatu,
11. Swarzędz - Muzeum Pszczelarstwa - wstęp bezpłatny,
12. Szreniawa - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego - wstęp bezpłatny,
13. Śrem - Lodowisko Śremski Sport (kompleks sportowy) - 10% rabatu,
14. Śrem - Pływalnia - Śremski Sport (kompleks sportowy) - 10% rabatu,
15. Śrem - Wyciąg do wakeboardu i nart wodnych - WakePlace Śrem - 10% rabatu,
16. Tarnowo Podgórne - Tarnowskie Termy - bilet 3-godzinny w cenie biletu 2-godzinnego,

17. Trzebaw - DELI Park - 10% rabatu,
18. Uzarzewo - Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie - wstęp bezpłatny.

Lista obiektów (uszeregowana alfabetycznie według nazw atrakcji):

1.
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4.
5.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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18.

DELI Park w Trzebawiu - 10% rabatu,
Gród Pobiedziska - 10% rabatu,
Historyczne Widowisko Plenerowe "Orzeł i Krzyż" w Murowanej Goślinie - 20% rabatu,
Lodowisko Śremski Sport (kompleks sportowy) - 10% rabatu,
Mosińska Kolej Drezynowa - 15% rabatu,
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie - wstęp bezpłatny,
Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie - 50% rabatu,
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie - wstęp bezpłatny.
Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu - wstęp bezpłatny,
Park Dzieje - Rodzinny Park Rozrywki i Edukacji w Murowanej Goślinie - 20% rabatu,
Park Rozrywki "Rodzinka" w Skórzewie - 15% rabatu,
Pływalnia, Sauna, Tężnie solankowe - Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” - 20% rabatu
(Pływalnia, Sauna, Tężnie solankowe),
Pływalnia - Śremski Sport (kompleks sportowy) - 10% rabatu,
Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach - bilet w cenie biletu dla grup
szkolnych,
SPA_larnia DAY SPA w Puszczykowie - 20% rabatu (Spa otwarte),
Tarnowskie Termy - bilet 3-godzinny w cenie biletu 2-godzinnego,
Wyciąg do wakeboardu i nart wodnych - WakePlace Śrem - 10% rabatu,
Zamek w Kórniku - 50% rabatu.

Opisy obiektów:

Kórnik - Pływalnia, Sauna, Tężnie solankowe - Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”:

- 20% rabatu Pływalnia
- 20% rabatu Sauna
- 20% rabatu Tężnie solankowe
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” przyciąga różnorodnością atrakcji zarówno dzieci, jak i
dorosłych, stając się miejscem zabaw, relaksu oraz wysiłku fizycznego. Obok pływalni i odnowy
biologicznej można skorzystać z siłowni, fitnessu, rehabilitacji, fryzjerstwa i restauracji. Hala

sportowa zaprasza na liczne wydarzenia sportowe oraz imprezy kulturalne.

Kórnik, ul. I. Krasickiego 1
więcej informacji TUTAJ

Kórnik - Zamek - 50% rabatu

Zamek został zbudowany w XV w. To doskonale zachowana rezydencja magnacka przebudowana w
pierwszej połowie XIX w. w stylu neogotyku romantycznego. W murach zamku mieści się muzeum, w
którym eksponowane są meble różnych stylów i epok, obrazy mistrzów polskich i europejskich,
rzeźby, kolekcje numizmatyczne, militaria polskie i wschodnie, wyroby rzemiosła artystycznego z
porcelany i srebra oraz zbiory etnograficzne i przyrodnicze z Australii i Oceanii. Nocami – jak głosi
legenda – po parku i zamkowych komnatach przechadza się Teofila z Działyńskich
Szołdrska-Potulicka, zwana „Białą Damą”. Obok zamku znajduje się Arboretum Kórnickie, w którym
rośnie ok. 3 tys. gatunków i odmian drzew i krzewów.

Kórnik, ul. Zamkowa 5
więcej informacji TUTAJ

Mosina - Mosińska Kolej Drezynowa - 15% rabatu

To doskonała propozycja dla osób ceniących sobie ruch na świeżym powietrzu oraz poszukujących
nietypowej przygody bez potrzeby dalekich wyjazdów oraz angażowania większych środków.
Drezynami ręcznymi i rowerowymi można przemierzyć malowniczą linię kolejową między
Puszczykówkiem a Osową Górą w Wielkopolskim Parku Narodowym. Każdy, kto skorzysta z
przejażdżki, będzie miał okazję dotrzeć do pięknych miejsc, w jakie obfituje Wielkopolski Park
Narodowy. Po przejażdżce drezynami można udać się na spacer po Parku i wejść na wieżę widokową.

Mosina, ul. Kołłątaja / ul. Budzyńska
więcej informacji TUTAJ

Murowana Goślina - Historyczne Widowisko Plenerowe "Orzeł i Krzyż" - 20% rabatu

Ponad tysiąc postaci historycznych, trzystu aktorów, scena wielkości sześciu piłkarskich boisk,
mappingi, projekcje na ekranach wodnych i efektowna gra światłem. Największe w Polsce nocne
plenerowe widowisko historyczne „Orzeł i Krzyż” zabierze każdego w przejmującą i ekscytującą
podróż po losach Polski. Półtoragodzinny spektakl nie zawiedzie też tych, którzy znają historię od
podszewki. Widowisko „Orzeł i Krzyż” jest częścią Parku Dzieje – historycznego parku rozrywki i
edukacji.

Murowana Goślina, ul. Chabrowa
więcej informacji TUTAJ

Murowana Goślina - Park Dzieje - Rodzinny Park Rozrywki i Edukacji - 20% rabatu

To wyjątkowe miejsce, które pozwala na podróż w czasie. W weekendy można obejrzeć fabularne
widowiska z konnymi grupami rekonstrukcyjnymi, akrobatami i szczudlarzami oraz drapieżnymi
ptakami. Na dzieci czekają animatorzy, którzy przypomną tradycyjne gry i zabawy. Park Dzieje to
bogata oferta pokazów, warsztatów i występów. Odwiedzający go mogą zobaczyć przedstawienie
teatrzyku dziecięcego, własnoręcznie zbudować drewnianą katapultę i wziąć udział w pokazie
sokolniczym. Czekają na nich również mini zoo, ogród bajek, rycerski plac zabaw, ogródek ziołowy i
piaskownica archeologiczna.

Murowana Goślina, ul. Bracka 9
więcej informacji TUTAJ

Pobiedziska - Gród Pobiedziska - 10% rabatu

Gród Pobiedziska to drewniana rekonstrukcja warowni z okresu początków państwa polskiego,

zlokalizowana na historycznym Szlaku Piastowskim, w połowie drogi między Poznaniem a Gnieznem.
Jest doskonałym miejscem do praktycznego poznawania architektury, sztuki wojennej oraz aspektów
związanych z życiem codziennym w okresie panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Na terenie
grodu można zobaczyć wystawę średniowiecznych machin oblężniczych w naturalnej skali,
zbrojownię oraz strzelnicę z machinami oblężniczymi. Ponadto odwiedzający mogą wziąć udział w
różnego rodzaju grach i zabawach średniowiecznych.

Pobiedziska Letnisko, ul. Fabryczna 1
więcej informacji TUTAJ

Pobiedziska - Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego - bilet w cenie biletu dla grup szkolnych

Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego to jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce.
Znajduje się tu ponad 30 wiernie odwzorowanych miniatur obiektów historycznych Szlaku
Piastowskiego i interesujących fragmentów zabudowy miast wielkopolskich. Są one wierną kopią
oryginałów z zachowaniem wszystkich detali. Obiekty aktualnie znajdujące się w skansenie to m.in.:
Pałac w Rogalinie, Biblioteka Raczyńskich, Katedra w Gnieźnie czy Stary Rynek w Poznaniu. Każda z
nich jest stworzona w skali 1:20. W 2017 roku pojawiły się również rzeźby przedstawiające postaci z
Mitologii Słowian.

Pobiedziska Letnisko, ul. Fabryczna 68
więcej informacji TUTAJ

Puszczykowo - Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera - 50% rabatu

Muzeum mieści się w Puszczykowie, 15 km na południe od Poznania. Powstało w 1974 r. w starym
domu rodziny Fiedlerów. W muzeum zgromadzono najciekawsze pamiątki i trofea z wypraw
Arkadego Fiedlera, pisarza i podróżnika, oraz jego synów. Są tu oryginalne eksponaty z Ameryki
Północnej i Południowej, Afryki i Azji – m.in. rzeźby i maski obrzędowe, instrumenty muzyczne, a
nawet trofea z ludzkich głów preparowanych przez Indian Hibarów. Niektóre z eksponatów wolno
wypróbować – można np. pograć na tam-tamie lub innym egzotycznym instrumencie. W Ogrodzie
Tolerancji wokół muzeum powstała niezwykła kolekcja rzeźb będących wiernymi kopiami słynnych

pomników dawnych kultur. Stoją tu m.in. Brama Słońca z Boliwii, kalendarz Azteków czy posąg z
Wyspy Wielkanocnej.

Puszczykowo, ul. Słowackiego 1
więcej informacji TUTAJ

Puszczykowo - SPA_larnia DAY SPA - 20% rabatu na Spa otwarte

SPA_larniakcal posiada opinię wiodącego SPA na poznańskim rynku, ciesząc się popularnością i
renomą. Puszczykowskie SPA, specjalizujące się w pielęgnacji ciała, nie przez przypadek 4 krotnie
już otrzymało wyróżnienie w kategorii najlepsze DAY SPA w Polsce. Wszystkie zabiegi kosmetyczne
oraz masaże znajdujące się w jej bogatej ofercie gwarantują, uczucie relaksu i luksusu już od
pierwszego dotyku Do osiągnięcia optymalnego stanu odpoczynku przyczynia się również panująca
tu atmosfera. Wnętrza SPA_larniDAY SPA mimo zamierzonej architektonicznej surowości, zachęcają do
chłonięcia panującego w nich spokoju, rozkoszując się komfortem i nieprzeciętnym standardem
usług. Poczuj energię miejsca zaprojektowanego z myślą o Tobie.

Puszczykowo, ul. Czarnieckiego 56
więcej informacji TUTAJ

Skórzewo - Park Rozrywki "Rodzinka" - 15% rabatu

Wewnętrzny plac zabaw połączony jest z restauracją i zewnętrzną plażą. To doskonałe miejsce do
spędzania wolnego czasu dla dzieci i całych rodzin. Małpi gaj, automaty do gier, plac zabaw,
maluchowo oraz animacje gwarantują zabawę na najwyższym poziomie. Ten nowoczesny obiekt
zapewnia wyjątkowy komfort opiekunom i świetną rozrywkę dla najmłodszych. To idealne miejsce na
każdą pogodę.

Skórzewo, ul. Skórzewska 19
więcej informacji TUTAJ

Swarzędz - Muzeum Pszczelarstwa - wstęp bezpłatny

Muzeum zlokalizowane jest 10 km na wschód od Poznania przy trasie do Warszawy. Skansen stanowi
unikatowy w skali europejskiej zbiór uli ilustrujący w ekspozycji plenerowej historię bartnictwa i
pszczelarstwa na ziemiach polskich. Są to ule kłodowe, koszki – ule słomiane oraz ule
architektoniczne i figuralne. W pofolwarcznym budynku gospodarczym utworzono ekspozycję
muzealną na temat owadów użytkowych. Zbiory dotyczą bartnictwa, pszczelarstwa i jedwabnictwa
oraz zagadnień związanych z pszczołami samotnicami i trzmielami.

Swarzędz, ul. Poznańska 35
więcej informacji TUTAJ

Szreniawa - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego - wstęp bezpłatny

Muzeum znajduje się 10 km na południe od Poznania przy trasie komunikacyjnej do Wrocławia i
Zielonej Góry oraz przy szlaku kolejowym do Wolsztyna. Ekspozycje muzeum zlokalizowane są na
terenie dawnego parku dworskiego i gospodarstwa folwarcznego w Szreniawie z zabytkowymi
budynkami gospodarczymi z XIX w. Ekspozycje plenerowe to m.in. skansen pszczelarski i wiata z
maszynami rolniczymi. Muzeum prezentuje zabytki dotyczące dziejów wsi polskiej, rolnictwa i
przemysłu rolno-spożywczego z terenu całej Polski. Posiada ponad 20 tysięcy obiektów muzealnych,
dokumentujących dorobek kilku pokoleń mieszkańców wsi polskiej w zakresie kultury materialnej i
duchowej.

Szreniawa, ul. Dworcowa 5
więcej informacji TUTAJ

Śrem - Lodowisko Śremski Sport (kompleks sportowy) - 10% rabatu

Kryte lodowisko jest obiektem działającym sezonowo, jedynie w miesiącach zimowych. Oferuje
swoim gościom taflę sztucznie mrożonego lodu o wymiarach 30 × 60 metrów. Przy lodowisku działa
wypożyczalnia sprzętu, można tutaj również skorzystać z usługi ostrzenia łyżew. Na wyposażeniu
lodowiska dostępne są cztery chodziki przeznaczone dla najmłodszych uczestników zabawy na lodzie.
Są one pomocne podczas nauki jazdy na łyżwach. Zostały wyposażone w wygodne uchwyty po obu
stronach, dzięki czemu najmłodsi są bezpieczni i mogą stabilnie utrzymać się na lodzie podczas
samodzielnej jazdy. Dzieci do wyboru mają dwie pandy oraz dwa pingwinki. Oprócz lodowiska
znajduje się tutaj pływalnia, pełnowymiarowa sala sportowa, korty do squasha, siłownia, strefa saun
oraz bowling. Prowadzone są tu również zajęcia fitness typu spinning, cardio fit, cross i wiele innych.

Śrem, ul. Staszica 1a
więcej informacji TUTAJ

Śrem - Pływalnia - Śremski Sport (kompleks sportowy) - 10% rabatu

Zapraszamy do Śremu do odnowionego kompleksu sportowego. W strefie basenów znajdują się:
• 25-metrowy basen przeznaczony do
pływania rekreacyjnego oraz treningów
sportowych
• 10-metrowy basen do nauki pływania
• zjeżdżalnie i strefa rekreacyjna dla dzieci
Oprócz basenu znajduje się tutaj pełnowymiarowa sala sportowa, korty do squasha, siłownia, strefa
saun, bowling, a w sezonie zimowym także kryte lodowisko. Prowadzone są tu również zajęcia
Fitness typu spinning, cardio fit, crossfit i wiele innych.

Śrem, ul. Staszica 1a
więcej informacji TUTAJ

Śrem - Wyciąg do wakeboardu i nart wodnych - WakePlace Śrem - 10% rabatu

WakePlace Śrem jest kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym zlokalizowanym niemalże w
centrum miasta, nad malowniczo położonym Jeziorem Grzymisławskim. To świetne miejsce na
aktywny wypoczynek dla wszystkich. Dwa tory do narciarstwa wodnego i wakeboardu wyposażone są
w wyciągi System 2.0 Sesitec oraz pływające figury nawodne renomowanych firm UNIT, WAKEPRO
oraz WAKETOYS (3 x KICKER, ROOFTOP, PIPE, BUTTERBOX, OLLIEBARIER). Na początkujących
miłośników sportów wodnych czekają instruktorzy i wypożyczalnia sprzętu pływającego. Można
skorzystać również z pobliskiej piaszczystej plaży, strzeżonego kąpieliska, siłowni, zjeżdżalni,
restauracji, placu zabaw dla dzieci, rowerów wodnych,
kajaków oraz strefy relaksu.

Śrem, ul. Jeziorna 10
więcej informacji TUTAJ

Tarnowo Podgórne - Tarnowskie Termy - bilet 3-godzinny w cenie biletu 2-godzinnego

Tarnowskie Termy to nowoczesny kompleks basenowo–rekreacyjny. Wyjątkowy aquapark, który
czerpie wodę ze źródeł geotermalnych (z głębokości 1200 metrów), dostarczającego wodę o
temperaturze ponad 45,7 C. W strefie rekreacyjnej znajduje się duży basen z licznymi atrakcjami
wodnymi (dziką rzeką, biczami wodnymi i zjeżdżalniami) oraz basen z wodą termalną, który
połączony jest z całorocznym basenem zewnętrznym. Jest tu również basen dla najmłodszych,
niepływających dzieci z wodnym placem zabaw. W części sportowej mieszczą się dwa baseny.
Pierwszy – o długości 25 metrów, sześciotorowy. Drugi – z cieplejszą wodą do nauki pływania,
prowadzenia aerobiku i zajęć sportowo-rekreacyjnych. Saunarium tworzy 5 wewnętrznych saun (2
parowe, 2 suche i 1infrared - z kompleksem basenów – w tym jeden z wodą termalną) i natryski
schładzające. Na zewnątrz znajduje się OGROMNA piaszczysta plaża o powierzchni 1500m2 wraz z
placem zabaw, tężnią solną, boiskiem do gry w siatkówkę plażową oraz miejscami do wypoczynku.

Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 54
więcej informacji TUTAJ

Trzebaw - DELI Park w Trzebawiu - 10% rabatu

W parku edukacyjno-rozrywkowym DELI Park można znaleźć miniatury najsłynniejszych budowli
świata, a także modele gigantycznych zwierząt prehistorycznych oraz minizoo. Otwarto tu pierwszą
w Polsce „podniebną” ekowioskę, czyli serię 10 wiszących mostów dołączonych do 11 drzew, na
których znajdują się tarasy i domki. Zwiedzający mają okazję poznać, podczas bezpiecznego spaceru,
poszczególne partie lasu – od poszycia po koronę drzew, a także wirtualnie przenieść się do wnętrza
drzewa czy podziwiać uroki Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na terenie Parku znajduje się
ponad 1000 m2 placów zabaw, gdzie mieszczą się dmuchańce, piaskownica interaktywna, plac
zabaw Krokodyl. Co roku, zimową porą, park przemienia się w Świąteczną Krainę. Wówczas DELI
Park rozświetlają 3 miliony lampek choinkowych i kilkanaście kilometrów węży świetlnych.

Trzebaw, ul. Poznańska 1
więcej informacji TUTAJ

Uzarzewo - Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie - wstęp bezpłatny

Muzeum znajduje się w miejscowości Uzarzewo, 15 km od Poznania przy Szlaku Piastowskim.
Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy obejmuje położone w otulinie parku dwa obiekty. Pałac z 2.
połowy XIX wieku mieści ekspozycję na temat historii łowiectwa od czasów najdawniejszych: broń,
akcesoria i trofea łowieckie. W stajni-powozowni prezentowane jest środowisko przyrodnicze
Wielkopolski i zasiedlająca je fauna, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt łownych. W 2004 roku
została oddana do użytku nowa ekspozycja – trofea myśliwskie Adama Smorawińskiego. Kolekcja ta
obejmuje trofea zwierząt ze wszystkich krain zoogeograficznych i została ulokowana w
ufundowanym przez myśliwego i darczyńcę pawilonie wystawienniczym, w 2010 r. rozbudowanym o
drugie skrzydło. Kolekcja obejmuje tzw. wielką piątkę afrykańską (lew, słoń, nosorożec, lampart i
bawół).

Uzarzewo, ul. Akacjowa 12
więcej informacji TUTAJ

