Bezpłatne i tanie atrakcje

A oto propozycja wybranych bezpłatnych lub tanich atrakcji, które z pewnością uczynią Twój
pobyt w Poznaniu niezapomnianym.

Ostrów Tumski

Odwiedź pierwszą polską katedrę z X w. i podziwiaj unikalne płyty nagrobne z XV i XVI w. Zobacz
Złotą Kaplicę z sarkofagiem i pomnikiem pierwszych polskich władców, a także podziemia, w
których znajdują się m.in. relikty pierwszej katedry. Wejdź do gotyckiego Kościoła Najświętszej
Marii Panny obok katedry. Nie przegap Muzeum Archidiecezjalnego i Rezerwatu
Archeologicznego Genius loci z drewniano-ziemnymi fortyfikacjami z X w. Koniecznie zajrzyj do
Bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego.
więcej

Ratusz
Jesteś na Starym Rynku – na pewno zauważysz renesansowy Ratusz, jeden z najpiękniejszych
zabytków architektury renesansowej w Polsce, nazywanego przez niektórych „najładniejszym na
północ od Alp”. Wnętrza mieszczą dziś Muzeum Historii Miasta Poznania. Pamiętaj o dwóch
blaszanych koziołkach z ratuszowej wieży, które codziennie w samo południe trykają się 12 razy.
więcej

Zamek Cesarski

Zamek Cesarski to ostatnia i najmłodsza rezydencja monarsza w Europie. Powstał dla niemieckiego
cesarza Wilhelma II. Możesz zwiedzić zamek z przewodnikiem w dzień i w nocy, zobaczyć sale,
niedostępne piwnice i strych. To da Ci możliwość odkrycia tej niezwykłej budowli, poznania jej
zakamarków i tajemnic.
więcej

Przewodnicy nie z tej epoki - bezpłatne wycieczki weekendowe (czerwiec-sierpień)
Biuro City Event Poznań zaprasza na animowane wycieczki w formule za napiwek. W każdą sobotę i
niedzielę, od czerwca do sierpnia, przebrani przewodnicy robią nieszablonowe wycieczki
dopasowane również dla rodzin z dziećmi.
więcej

Wycieczki po Trakcie Królewsko-Cesarskim (maj-sierpień)
W sezonie turystycznym (maj-sierpień) warto skorzystać z bezpłatnych sobotnich wycieczek. Podczas
spaceru Traktem można odnaleźć koronne dowody na to, że ludzie się nie zmienili, a świat rządzi się
wciąż takimi samymi prawami. W trakcie wycieczki można poznać odpowiedź na pytania: dlaczego
Poznań dziś wygląda tak, a nie inaczej? Jaką mentalność mają poznaniacy i z czego to wynika?
Aktualny harmonogram wycieczek TUTAJ
fot. Ł. Gdak

Zwiedzanie Poznania na dachu piętrowego autobusu

Marzyliście o zwiedzaniu Poznania na dachu piętrowego autobusu niczym w Londynie? No to
szykujcie się! Taki właśnie autobus BimbaBus Emotion już jeździ w Poznaniu! Na trasie takie
miejsca jak Stare Miasto, Malta, Stary Browar czy Ostrów Tumski. Bilety można kupić na miejscu,
ale również online www.bimbabus.pl/kup-online. Z przejażdżki BimbaBus można skorzystać od
wtorku do niedzieli. TUTAJ znajdziecie rozkład jazdy.

Nowe Zoo

Jeśli chcesz odpocząć i jednocześnie zobaczyć zwierzęta przebywające w warunkach zbliżonych do
naturalnych, odwiedź Nowe Zoo - z Poznańską Kartą Turystyczną kupisz bilet ulgowy. Aby
obejrzeć blisko 2 tys. zwierząt około 140 gatunków skorzystaj z 3 wytyczonych szlaków.
Koniecznie zobacz niedawno wybudowaną słoniarnię i wybieg dla niedźwiedzi. Jesteś zmęczony
długim spacerem? Możesz ułatwić sobie zwiedzanie i wsiąść do kolejki jeżdżącej po Zoo.
więcej

Stary Browar

To miejsce, to nie tylko centrum handlowe, ale także sztuka. A wszystko w otoczeniu najwyższej
klasy architektury nawiązującej do XIX-wiecznego stylu przemysłowego. Zajrzyj koniecznie! Oprócz
wielu sklepów, znajdują się tu także ogródki kawiarniane, park, kluby, centrum sztuki.
więcej

Palmiarnia Poznańska
Chcesz odbyć podróż przez wszystkie strefy klimatyczne świata w jedno popołudnie? Odwiedź
ponad stuletnią Palmiarnię, największą w Polsce i jedną z największych w Europie - z Poznańską
Kartą Turystyczną kupisz bilet ulgowy. W 9 pawilonach możesz podziwiać około 17 tys. roślin 1
100 gatunków i odmian oraz sporą kolekcję ryb egzotycznych.
więcej

ŠKODA Auto Lab
ŠKODA Auto Lab to Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa stworzone przez markę ŠKODA,
łączące w sobie edukację motoryzacyjną z rozrywką dla całej rodziny - z Poznańską Kartą
Turystyczną wstęp bezpłatny. Tutaj możesz poznać tajniki bezpiecznej i ekologicznej jazdy oraz
zgłębić sekrety techniki kryjące się pod maskami aut. Czekają na Ciebie m.in.: symulatory jazdy
samochodem, zderzeń oraz dachowania, przekrój poprzeczny samochodu, zajęcia dla dzieci i
młodzieży czy interaktywne instalacje.
więcej

Bula Park Boule i Bowling
Zrelaksuj się i wypoczywaj aktywnie na terenie Bula Parku, wyjątkowego miejsca w Poznaniu, gdzie
pasjonaci gier kulami mogą skorzystać z jedynego w Polsce plenerowego bowlingu lub zagrać w
Boule (grę pochodzenia francuskiego) - z Poznańską Kartą Turystyczną kupisz bilet z 50%
zniżką. Czeka tu na Ciebie 6 w pełni zautomatyzowanych torów do bowlingu oraz 5 profesjonalnych
buldromów.
więcej

