24 godziny na zakupach

W Poznaniu znajdziesz sporo galerii handlowych, ale także i maleńkie butiki z niepowtarzalną
kolekcją.
Główne miejsca na robienie zakupów poza centrami handlowymi to uliczki wokół Starego Rynku,
oraz ul. Półwiejska ciągnąca się od Placu Wiosny Ludów do Centrum Kultury, Sztuki i Biznesu „Stary
Browar”.

9.00 Śniadanie na dobry początek

Dobre śniadanie to niezbędny element poranka przed zakupowym tournée. Większość hoteli oferuje
bufet śniadaniowy, lecz jeśli wolisz zjeść śniadanie poza hotelem, możesz spróbować oferty
„Weranda Cafe” dostępnej od 9.30.

10.00 Zielony Targ

Jeśli już skończyłeś poranną kawę musisz jedynie przejść do końca ul. Gołębiej i dalej w prawo ul. Za
Bramką, by dotrzeć do Rynku Bernardyńskiego, na którym co sobotę odbywa się targ produktów
ekologicznych, potwierdzonych certyfikatem eko lub bio - ekologiczne mięsa i wędliny, ryby
niehodowlane, niepryskane warzywa i owoce, tradycyjne chleby na zakwasie, prawdziwe masło i sery,
miody i naturalne przetwory.

11.00 Stara Rzeźnia

Gdy już zaopatrzysz się w przepyszne wiktuały przejdź w górę ul. Gabary aż do przystanku
autobusowego, wsiądź w dowolny autobus i wysiądź na przystanku Małe Garbary (jeden przystanek).
Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się budynek dawnej rzeźni, w której w każdą drugą sobotę
miesiąca odbywa się targ antyków, a w pozostałe soboty się targ staroci.

12.00 Lunch

Wsiądź w autobus na przystanku przy rzeźni i przejedź dwa przystanki wracając do Starego Rynku
(Wielka). Na Starym Rynku i w otaczających go uliczkach znajdziesz mnóstwo miejsc na lunch. Jeśli
szukasz miejsca z dala od zgiełku Starego Rynku wejdź do kawiarni Gołębnik. Jej dodatkowym

walorem jest nietuzinkowa elewacja kamienicy, co można ocenić zwłaszcza siedząc w letnim ogródku.

13.00 Okolice Starego Rynku

Stary Rynek i otaczające go ulice to obszar, w którym można znaleźć sklepy z pamiątkami, antyki (ul.
Woźna i ul. Wielka), odzież i biżuteria znanych marek (ul. Paderewskiego), czy malutkie butiki z
niepowtarzalną kolekcją. Dodatkowo w większości cukierni w pobliżu rynku możesz kupić poznański
specjał – rogal świętomarciński, tradycyjny wypiek na 11. listopada. Idąc ul. Wrocławską a następnie
tzw. deptakiem, czyli ul. Półwiejską, dojdziesz do najbardziej charakterystycznego w Poznaniu
centrum handlowego – Starego Browaru.

15.00 Stary Browar

Centrum Handlu Sztuki i Biznesu Stary Browar50 50 powstał na bazie ponad stuletniego budynku
Browaru Huggera. Zgodnie z koncepcją swojej właścicielki, 50% działań Centrum koncentruje się na
sztuce, lecz jest to jednocześnie miejsce, gdzie można znaleźć sklepy ekskluzywnych marek, tak
polskich jak i zagranicznych, jak równiez sklepy firmowe polskich projektantów - jak np. Bizuu,
Hektor&Karger.

19.00 Kolacja

Okolice Starego Rynku oferują mnóstwo propozycji na kolację. Jeśli jednak nie wiesz na co się
zdecydować odwiedź restaurację Brovaria, w której znajduje się mini browar produkujący trzy
rodzaje piwa: pszeniczne, miodowe i pils.

