Rozrywka

Odpocznij i zabaw się w Poznaniu! Zjedź na sankach w lecie, zaszalej w aquaparku i baw się dobrze!

Blubry 6D - Poznańskie Legendy w 6D - 10% rabatu

To wyjątkowe miejsce, w którym każdy poczuje ducha dawnego Poznania i w niecodzienny sposób
pozna bohaterów miejskich legend. Dzięki trójwymiarowym okularom można obejrzeć malowidła
nawiązujące do dziejów dawnego Poznania, wykonane w technice 3D. Można tu także wysłuchać
charakterystycznej gwary poznańskiej oraz obejrzeć półtorametrową makietę poznańskiego ratusza.
Odbiór wrażeń wzmacniają efekty specjalne – mgła, wiatr, lasery, a także spotkanie z ruchomymi
postaciami – bohaterami opowieści oraz słodki, migdałowy zapach rogali świętomarcińskich. Historie
opowie lektor w jednym z wybranych języków – polskim, angielskim, niemieckim lub hiszpańskim.

ul. Wroniecka 6
więcej informacji TUTAJ

Grota Solna GALOS® - 20% rabatu

Grota Solna GALOS® to jedyna na terenie Wielkopolski grota solna zbudowana w 100% z krymskiej
soli morskiej według opatentowanej technologii. Bajeczne wnętrze, nastrojowe odgłosy natury i
wygodne fotele – unikatowe miejsce, w którym można odpocząć, odetchnąć morskim powietrzem
oraz uzupełnić cenne dla zdrowia mikroelementy. Pierwsza tego typu atrakcja turystyczna – grota
solna GALOS® działa relaksująco, pozwala polepszyć kondycję zdrowotną oraz wspomaga leczenie
wielu schorzeń. Serdecznie zapraszamy całe rodziny, zapracowanych biznesmenów oraz każdego,
kto szuka chwili wytchnienia, wyciszenia i ciekawych miejsc w trakcie pobytu w Poznaniu.

ul. Chwiałkowskiego 34, budynek pływalni
więcej informacji TUTAJ

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

Harmonia SPA - IBB Andresia Hotel - 20% rabatu

Głęboki relaks w centrum miasta… Najwyższa jakość oferowanych usług, wysokiej klasy produkty i
fachowy zespół ludzi, którzy kochają swoją pracę – to wszystko w trosce o kondycję Gości, a także
ich piękno i zdrowie. Harmonia SPA to miejsce, gdzie słowo pielęgnacja traktowane jest poważnie.
Gdzie wiadomo, że zdrowe, zadbane ciało i zrelaksowany umysł to podstawowe warunki dobrego
samopoczucia. Uroda jest darem, a piękno to efekt starań i odpowiednich nawyków, a także
motywacja i regularna pielęgnacja w HARMONIA SPA – fachowy doradca w trosce o Twoje piękno.
Basen, sauna, jacuzzi, fitness. Sanus per Aquam. Bo dla nas jesteś kimś wyjątkowym.

pl. Andersa 3
więcej informacji TUTAJ

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. Bracka 9
więcej informacji TUTAJ

Stadion Poznań - 5% rabatu na zakupy w sklepie Stacja Kolejorz, 20% rabatu na zwiedzanie z
przewodnikiem (wycieczka Standard)

INEA Stadion w Poznaniu to miejsce, gdzie na co dzień trenuje i rozgrywa swoje mecze drużyna
Lecha Poznań. Kto choć raz był na INEA Stadionie podczas meczu, na pewno poczuł jego atmosferę,
ale widział go tylko z jednej perspektywy - perspektywy kibica. Wszyscy, którzy chcieliby zobaczyć
jak stadion prezentuje się od środka, swoją ciekawość mogą zaspokoić podczas wycieczki po tym
obiekcie. Arena Euro 2012 posiada swoje specyficzne i na co dzień niedostępne wnętrze. W trakcie
zwiedzania zobaczyć można miedzy innymi: Hol Główny – Mixed Zone, Salę Konferencyjną, Szatnię
Gości, Korytarz Sław, a także poziom murawy wraz z ławkami rezerwowych.

ul. Bułgarska 17
więcej informacji TUTAJ

Laboratorium Wyobraźni - 10% rabatu

Laboratorium Wyobraźni to pierwsze w Poznaniu centrum popularyzacji nauki. Zapraszamy na dwie
wystawy interaktywne, a także do wzięcia udziału w eksperymentach i do wizyty w planetarium.
Wizyta w Laboratorium Wyobraźni pozwala na zdobycie wiedzy, zrozumienie otaczających zjawisk i
pobudzenie ciekawości świata. Tu można wyruszyć w kosmos, znaleźć odpowiedzi na naukowe
zagadki, przeprowadzać doświadczenia i spotkać ludzi, dla których nauka to największa przygoda
życia. Laboratorium Wyobraźni przekona każdego, że świat nauk ścisłych to rzeczywistość
zapierająca dech w piersiach dla odkrywców w każdym wieku! Zapraszamy rodziny z dziećmi od 6.

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

Nowe Zoo - bilet ulgowy

Nowe Zoo zajmuje 117 ha pięknego, bogatego przyrodniczo terenu, położonego na tzw. Białej Górze.
Centralną dolinę zajmują stawy o łącznej powierzchni 16 ha. Największy z nich ma powierzchnię 6
ha i jest większy od Starego Zoo. Zwierzęta – o ile jest to możliwe – eksponowane są na rozległych
wy- biegach, na których stworzono im warunki zbliżone do naturalnych. Na szczególną uwagę
zasługują ptaki drapieżne reprezentowane przez ponad dwanaście gatunków. Atrakcją Nowego Zoo
są także zwierzęta rzadko pokazywane w polskich ogrodach zoologicznych, np.: tygrysy syberyjskie,
nosorożec biały czy pantera śnieżna. Od 2009 r. można oglądać nowoczesną słoniarnię, w której
zamieszkały słonie afrykańskie. W 2014 r. otwarto azyl dla niedźwiedzi brunatnych. Do Zoo można
dojechać kolejką wąskotorową „Maltanka”, co stanowi dodatkową atrakcję, szczególnie dla
najmolodszych.

ul. Krańcowa 81
więcej informacji TUTAJ

Palmiarnia Poznańska - bilet ulgowy

W parku Wilsona znajduje się Palmiarnia Poznańska. Zbudowano ją w 1929 r. wg projektu S.
Cybichowskiego, a w latach 1982–92 całkowicie przebudowano. Palmiarnia posiada bogate zbiory
roślin i jest jedną z największych tego typu placówek w Europie. Zgromadzono tu około 17 tysięcy
roślin siedmiuset gatunków i odmian z krajów o klimacie śródziemnomorskim, subtropikalnym,
tropikalnym, sawanny, pustyni. Znajduje się tu również bogata kolekcja ryb egzotycznych.

ul. Matejki 18
więcej informacji TUTAJ

Pamiątki z Poznania - Wydawnictwo Miejskie Posnania - 10% rabatu na pamiątki i publikacje

Najbogatszy wybór posnanianów, czyli pamiątek ze stolicy Wielkopolski oferuje Salon Posnania. Jest
tu wszystko: książki, mapy, przewodniki turystyczne, albumy oraz kolekcje pamiątek miejskich –
zarówno tradycyjnych, jak i unikatowych wzorów – zaprojektowanych przez młodych polskich i
zagranicznych dizajnerów. Warto poznać też oryginalną ofertę przygotowaną specjalnie dla dzieci,
np.: teatrzyk pacynkowy „Legenda o poznańskich koziołkach”, puzzle, układanki, książki i inne
atrakcyjne gadżety. Przy Salonie działa jeden z punktów Centrum Informacji Miejskiej, świadczące
szeroką gamę usług z zakresu obsługi informacji kulturalnej.

ul. Ratajczaka 44
więcej informacji TUTAJ

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

To wyjątkowe miejsce, w którym każdy może przenieść się w czasie. W weekendy można obejrzeć
fabularne widowiska z konnymi grupami rekonstrukcyjnymi z różnych epok. Na dzieci czekają
animatorzy, którzy prowadzą różnorodne zabawy i konkurencje. Park Dzieje to bogata oferta
pokazów, warsztatów i występów. Odwiedzający go mogą uczestniczyć w biesiadzie staropolskiej,
teatrze lalek oraz własnoręcznie wykonać pamiątki: wianki czy hełmy rycerskie. Czekają na nich
również mini zoo, rycerski plac zabaw, piaskownica archeologiczna.

Murowana Goślina, ul. Bracka 9
więcej informacji TUTAJ

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

Regeneracja miejskie spa - os. Batorego - 10% rabatu

To wyjątkowe miejsce, gdzie zatrzymuje się czas. Nie sposób słowami wyrazić atmosfery, jaka panuje
w REGENERACJI – trzeba tu zajrzeć. W świecie wonnych olejków, niezwykłych rytuałów i masaży
można się prawdziwie zRegenerować.
REGENERACJA miejskie spa Batorego usytułowana jest nieopodal rezerwatu Żurawiniec, gdzie
natura współgra z człowiekiem. Każdy znajdzie tu coś dla siebie w stylowych, minimalistycznych
wnętrzach i czterech przytulnych pokojach. Intymna atmosfera, wyjątkowa obsługa i indywidualnie
dobierana oferta sprawiają, że za każdym razem przenosisz się w wyjątkowy świat SPA. Świat
miejskiego SPA.

os. Batorego 80A/L1
więcej informacji TUTAJ

Regeneracja miejskie spa - ul. Ułańska - 10% rabatu

To wyjątkowe miejsce, gdzie zatrzymuje się czas. Nie sposób słowami wyrazić atmosfery, jaka panuje
w REGENERACJI – trzeba tu zajrzeć. W świecie wonnych olejków, niezwykłych rytuałów i masaży
można się prawdziwie zRegenerować.
Spa znajduje się na poznańskim Grunwaldzie, w sąsiedz- twie dawnych ułańskich koszarów. To
prawdziwy rarytas dla fanów ekologii, którzy mogą wybierać wśród 100% eko zabiegów i
kosmetyków. Przytulne, stylowe wnętrza, indywidualnie dobrana oferta oraz wiedza i doświadczenie
terapeutów pozwolą Państwu poznać nieznany dotąd wymiar relaksu oraz zadbać o ciało i ducha.

ul. Ułańska 21/4U
więcej informacji TUTAJ

Regeneracja miejskie spa - SPOT. - 10% rabatu

To wyjątkowe miejsce, gdzie zatrzymuje się czas. Nie sposób słowami wyrazić atmosfery, jaka panuje
w REGENERACJI – trzeba tu zajrzeć. W świecie wonnych olejków, niezwykłych rytuałów i masaży
można się prawdziwie zRegenerować.
REGENERACJA miejskie spa SPOT. mieści się w XIX wiecznym budynku przy ul. Dolna Wilda 87. Są
to urokliwe dwa pokoje, między którymi znajduje się zabytkowe okienko otwierane na życzenie przy
zabiegach dla dwojga. Nowoczesny wystrój, niepowtarzalny klimat tego miejsca, miła, intymna
atmosfera oraz indywidualnie dobrana oferta sprawiają, że przekraczając próg naszego SPA
przenosimy się w inny świat…

ul. Dolna Wilda 87
więcej informacji TUTAJ

Rogalowe Muzeum Poznania - upominkowy gadżet

W Rogalowym Muzeum Poznania można poznać tajniki największego skarbu kulinarnego Poznania –
rogala świętomarcińskiego. Na odwiedzających czeka opowiedziana na żywo historia rogali
świętomarcińskich: skąd pochodzi kształt rogala świętomarcińskiego, jakie są tajniki jego szlachetnej
receptury, a także ich wspólny wypiek połączony z lekcją poznańskiej gwary. Muzeum mieści się w
zabytkowej kamienicy na Starym Rynku, dokładnie naprzeciwko Ratusza (wejście od ul. Klasztornej).
Wnętrze kamienicy kryje oryginalny renesansowo-gotycki sufit sprzed pięciuset lat. Z okien Muzeum
doskonale widać koziołki, co jest dodatkową atrakcją seansu przedpołudniowego.

Stary Rynek 41/2
więcej informacji TUTAJ

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

ŠKODA Auto Lab - wstęp wolny

ŠKODA Auto Lab to Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa stworzone przez markę ŠKODA, łączące
w sobie edukację motoryzacyjną z rozrywką dla całej rodziny. Tutaj każdy pozna tajniki bezpiecznej i
ekologicznej jazdy oraz zgłębi sekrety techniki kryjące się pod maskami aut. Wszystko to dzięki
takim atrakcjom, jak m.in.: symulatory jazdy samochodem, zderzeń oraz dachowania, przekrój
poprzeczny samochodu, filmy, quizy oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez animatora,
trójwymiarowe motopuzzle czy interaktywne instalacje: waga przeciążeniowa, urządzenia do
pomiaru czasu reakcji i wiele innych.

ul. Głogowska 425
więcej informacji TUTAJ

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

Symulator Lotów GearUP! - 10% rabatu

Ten symulator lotów to jedyny w Polsce, pełnowymiarowy i funkcjonalny symulator
najpopularniejszego samolotu pasażerskiego świata – B737NG. Każdy może poczuć się jak kapitan,
nawet jeśli nie ma żadnego lotniczego doświadczenia. Ta wyjątkowo wierna replika prawdziwego
kokpitu, gdzie kontrolki, przełączniki, wyświetlacze i dźwignie działają dokładnie tak, jak w
rzeczywistości, pozwoli każdemu poczuć się niczym prawdziwy pilot. Jedyny w Europie dookolny
System Wizyjny HD o średnicy 5 metrów, który otacza cały kokpit, pozwala zapomnieć, że to

wszystko nie dzieje się naprawdę. W zależności od wybranej opcji lot trwa: 15, 30, 60 lub 90 minut.

ul. Kwiatowa 2
więcej informacji TUTAJ

Wycieczka Meleksem Wójcik Tours - 10% rabatu

Aby urozmaicić poznawanie miasta i jego atrakcji, warto skorzystać z propozycji zwiedzania
elektrycznym pojazdem – Melexem. Podczas takiej wycieczki można posłuchać opisu poszczególnych
zabytków oraz informacji historycznych w jednej z siedmiu wersji językowych: polskiej, angielskiej,
niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej lub rosyjskiej. Do wyboru są trzy półgodzinne trasy:
Stare Miasto, Ostrów Tumski oraz Dzielnica Zamkowa.

ul. Woźna (rozpoczęcie wycieczki)
więcej informacji TUTAJ

Zamknięci w Pokoju - Escape Room - 35% rabatu

„Zamknięci w pokoju” jest rodzajem gry typu pokój zagadek (Escape Room), odbywającej się w
realnym pomieszczeniu. To forma rozrywki, w której uczestnicy zostają zamknięci w tematycznych
pokojach i mają 60 minut na wydostanie się. Jedynie jako zespół są w stanie rozwiązać liczne zadania
i zagadki, które pozwolą odnaleźć klucz do wyjścia. Nie wszyscy dają radę, ale dzięki temu
zwycięstwo smakuje jeszcze lepiej! Do dyspozycji jest 6 scenariuszy, a każdy z nich zabiera
uczestnika do zupełnie innego świata zagadek.

ul. Grunwaldzka 41B/2
więcej informacji TUTAJ

