Top 5 na wiosenny weekend w Poznaniu

Wiosna to idealna pora na odwiedziny w Poznaniu. Zastanawiacie się jak spędzić ciekawy, wiosenny
weekend w Poznaniu? Oto parę podpowiedzi.

1. Wpadnij na smakowity pokaz do Rogalowego Muzeum Poznania

Rogalowe Muzeum Poznania to miejsce przybliżające najważniejsze poznańskie tradycje w formie
kameralnych, swobodnych pokazów na żywo. Atrakcja ta to idealny pomysł na miłe spędzenie czasu z
rodziną. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się skąd pochodzi kształt rogala świętomarcińskiego, jakie
są tajniki jego szlachetnej receptury, a nawet sami będą brać udział w wypieku pod okiem
Rogalowego Mistrza. Opowieści okraszone są zwrotami z poznańskiej gwary, a w zrozumieniu ich
będzie pomagał rodowity Poznaniak - Wuja Biniu.
Dowiedz się więcej o Rogalowym Muzeum Poznania

W dniach 2-3 maja będą uruchomione dodatkowe pokazy:
- 2 maja (poniedziałek): 10:45, 11:10*, 12:30, 13:45**, 15:00, 16:30, 18:00
- 3 maja (wtorek): 10:45, 11:10*, 12:30, 13:45**, 15:00, 16:30
*pokaz rogalowo-koziołkowy
**pokaz tłumaczony na jęz. angielski

2. Przenieś się wczasie w Bramie Poznania

Brama Poznania Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego to miejsce opowiadające o
dziejach Ostrowa Tumskiego, w szczególności o roli, jaką to miejsce odegrało w czasach

kształtowania się Państwa Polskiego. Pozwala poznać realia epoki Mieszka I i Bolesława Chrobrego,
jak również innych mieszkańców Ostrowa. Dzięki prezentacjom multimedialnym, projekcjom
filmowym, urządzeniom interaktywnym, makietom i wizualizacjom przenosi widzów w czasie do
najważniejszych momentów w historii Ostrowa Tumskiego. Dla odwiedzających Bramę Poznania
przygotowanych zostało kilka ścieżek zwiedzania (audioprzewodniki), w tym stworzono specjalny
program zwiedzania dla dzieci oparty na grach i zabawach. fot. Ł.Gdak
Dowiedz się więcej o Bramie Poznania

Podczas weekendu majowego Brama Poznania świętuje III rocznicę otwarcia i zaprasza do wspólnej
zabawy. Przygotowano warsztaty dla rodzin z dziećmi, wycieczki po Ostrowie Tumskim oraz
tematyczne oprowadzanie po ekspozycji Bramy Poznania – ale to nie wszystko. Niezastąpione
dziewczyny z Kuchnia Ichnia przygotują przepyszne wegetariańskie jedzenie, a na moście Biskupa
Jordana pojawi się komiksowa wystawa. Będzie można podziwiać efekty pierwszych rezydencji
eksperymentalnych Strowie / Islets w Bramie Poznania, a potem szaleć do nocy na Cichym Disco tuż
nad rzeką. Więcej informacji TUTAJ

3. Poznaj tajniki życia dzikich zwierząt w Nowym Zoo

Tutaj zwierzęta przebywają w warunkach zbliżonych do naturalnych. Zwiedzanie tego sporego
obszaru ułatwiają kolejki. W zoo działa mini park linowy dla dzieci. Są też place zabaw, a także mini
zoo. Można tu również zobaczyć fort artyleryjski z końca XIX w. Restauracja w wiosce afrykańskiej
przy Słoniarni, bistro niedaleko wybiegu nosorożca czy inne punkty zapraszają na pyszne obiady,
włoską kawę i wyśmienite lody.
Dowiedz się więcej o Zoo

Polecamy pobranie bezpłatnej aplikacji na telefon (z systemem Android) SmartZoo Poznań, która
pomoże Wam w zwiedzaniu i orientacji w pięknym, rozległym terenie Zoo. Znajdziecie tam
podstawowe informacje o zwierzętach, jak do nich trafić, a także wszystkie niezbędne informacje
potrzebne podczas rodzinnej wycieczki (punkty gastronomiczne, toalety itp).

4. Rozkoszuj się pięknem unikalnych roślin w Ogródzie Botanicznym

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. Rośliny eksponowane są w działach: alpinarium, dendrologii, geografi roślin, roślin ozdobnych,
roślin rzadkich i zagrożonych, wodnych i bagiennych oraz systematyki roślin. fot. A. Kolasińska
Więcej informacji o Ogrodzie Botanicznym

W dniach 1-3 maja na terenie Ogrodu odbędzie się kiermasz roślin i artykułów ogrodniczych oraz
wyrobów artystycznych i rękodzieła.

5. Rozwijaj swoją wyobraźnię w Laboratorium Wyobraźni

Laboratorium Wyobraźni to świetny sposób na kreatywne spędzenie wolnego czasu z rodziną. Jest
pierwszym w Wielkopolsce centrum nauki, skierowanym do dzieci i młodzieży, mającym na celu w
nowatorski sposób rozbudzić ciekawość świata, rozwijać wyobraźnię, a także zainteresować ich
naukami ścisłymi. Laboratorium Wyobraźni to idealne miejsce dla tych, którzy są ciekawi świata i nie
boją się zadawać nawet najdziwniejszych pytań o to co nas otacza.

Laboratorium Wyobraźni oferuje trzy główne aktywności zebrane wokół trzech części laboratorium:
- pokazy w mobilnym, cyfrowym planetarium,
- zwiedzanie wystawy, a raczej interaktywna nauka poprzez zabawę wśród eksponatów
prezentujących zjawiska z różnych dziedzin nauki
- nowatorskie pokazy z różnych dziedziny naukowych w laboratorium
Więcej informacji o Laboratorium Wyobraźni

