Zatrzymaj Lato!

Wakacje się skończyły, a z nimi kończą się ciepłe, słoneczne i długie dni. Z pewnością każdy chciałby
choć na chwilę pozostać jeszcze w aurze letnich doznań. Teraz właśnie jest idealny czas, aby
naładować baterie na czas jesiennych chłodów. Oto kilka propozycji, które z pewnością nastroją Cię
optymistycznie i pozwolą przetrwać jesienne chłody.

Termy Maltańskie

To doskonałe miejsce wypoczynku i relaksu. Baseny sportowe i rekreacyjne, baseny z wodą termalną,
atrakcje aquaparku, bogaty świat saun i wellness dostępne są przez cały rok. Wśród naturalnej
zieleni oraz szumu fal można się poczuć jak na tropikalnej wyspie.
więcej

Palmiarnia Poznańska

W cieplarnianych warunkach rośnie tu około 17 tysięcy roślin siedmiuset gatunków i odmian z
krajów o klimacie śródziemnomorskim, subtropikalnym, tropikalnym, sawanny, pustyni. Można
również podziwiać bogatą kolekcję ryb egzotycznych.
więcej

Zielona Weranda

Restauracja od wejścia wita zielenią i niezwykłymi
dekoracjami. z przepięknym ogrodem letnim. Ogród letni –
jeden z najpiękniejszych w Poznaniu – stanowi enklawę zieleni
i spokoju w centrum miasta. Świeże sałaty, grillowane mięsa,
wyśmienite desery i prawdziwie domowe ciasta wzbudzają
entuzjazm niejednego łasucha.

więcej

Regeneracja Miejskie Spa

Regeneracja Miejskie Spa to miejsce wyjątkowei, 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.
więcej

DAY SPA SPA_larniakcal w Puszczykowie

Wszystkie zabiegi kosmetyczne oraz masaże znajdujące się w bogatej ofercie gwarantują, uczucie

relaksu i luksusu już od pierwszego dotyku. Do osiągnięcia optymalnego stanu odpoczynku
przyczynia się również panująca tu atmosfera.
więcej

Muzeum-Pracownia Literacka im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

Jeśli chcesz poczuć atmosferę egzotycznych miejsc, koniecznie odwiedź to miejsce. Są tu oryginalne
eksponaty z Ameryki Północnej i Południowej, Afryki i Azji – m.in. rzeźby i maski obrzędowe,
instrumenty muzyczne, a nawet trofea z ludzkich głów preparowanych przez Indian Hibarów.
więcej
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