Przyroda

Poznań i okolice oferują znakomite warunki do relaksu wśród lasów i jezior, oferują wiele możliwości
zwolennikom aktywnego wypoczynku. Oto niektóre miejsca warte odwiedzenia...
Jezioro Maltańskie

Znajduje się tylko 2 km od Starego Rynku. Na torze regatowym odbywa się wiele zawodów
sportowych – mistrzostw świata i Europy w sportach wodnych. Dokoła można znaleźć ośrodki
sportowe, ścieżki piesze i rowerowe, tory mini-golfa i do gry boulle, całoroczny stok narciarski i
kolejkę górską Adrenaline.
więcej...

Park Cytadela
Największy park miejski (ok. 100 ha). Do XIX wieku wzgórze z malowniczo położoną wsią Winiary,
potem zostało przekształcone w potężny fort, będący zwieńczeniem twierdzy Poznań. Jedno z
ulubionych miejsc wypoczynku i rekreacji poznaniaków, z bogatą ofertą muzealną. Na terenie parku
zainstalowano m.in. największą z prac plenerowych Małgorzaty Abakanowicz “Nierozpoznani”.
więcej...

Ogród Botaniczny
Ogród Botaniczny został założony w latach 1922-1925. Na powierzchni 22 ha gromadzi imponującą
kolekcję ponad 7000 gatunków i odmian roślin z niemal wszystkich stref klimatyczno - roślinnych
Ziemi. Eksponowane one są w działach: Rośliny eksponowane są w działach: alpinarium, dendrologii,
geografi roślin, roślin ozdobnych, roślin rzadkich i zagrożonych, wodnych i bagiennych oraz

systematyki roślin.
więcej...

Ogród Dendrologiczny
Ogród jest idealnym miejscem na spacery. Jego specyfiką są kolekcje drzew i krzewów występujące
na terenie Polski w stanie naturalnym. Rosną tu wszystkie pospolite drzewa i krzewy leśne, ale także
gatunki obcego pochodzenia. W ogrodzie została wytyczona ścieżka dydaktyczna "Nasze drzewa
leśne", przybliżająca podstawowe gatunki rodzimych drzew leśnych.
więcej

Palmiarnia Poznańska
Zgromadzono tu około 17 tysięcy roślin 700 gatunków i odmian z krajów o klimacie
śródziemnomorskim, subtropikalnym, tropikalnym, sawanny, pustyni, co daje możliwość odbycia
podróży przez wszystkie strefy klimatyczne świata w jedno popołudnie. A dodatkową atrakcją są
akwaria z kolekcją 170 gatunków ryb.
więcej

Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko

Okolice Poznania obfitują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych. Jednak zdecydowanie
najciekawszy i najcenniejszy obiekt spotykamy na granicy miasta. Jest to zespół kraterów powstałych
w wyniku upadku meteorytu, znajdujący się na stoku Góry Moraskiej. Jest to najwyższe wzniesienie
w okolicach Poznania (wysokość - 154 m n.p.m.).
więcej...

