II Weekend na Szlaku Piastowskim

W pierwszy weekend maja (05-07.05.2017) zapraszamy Państwa na bardzo interesujące wydarzenie:
II Weekend na Szlaku Piastowskim. To już druga edycja tego wydarzenia, ponownie wszystkie
obiekty Szlaku Piastowskiego zjednoczyły się organizując święto szlaku. Tym razem będzie to
weekend tematyczny opowiadający o życiu codziennym w piastowskim grodzie.
II Weekend na Szlaku Piastowskim to inicjatywa kulturalna zbudowana wyłącznie na tematyce
piastowskiej i obejmująca swoim zasięgiem wszystkie obiekty Szlaku Piastowskiego. Od 05.05
(piątek) do 07.05 (niedziela) będzie można zwiedzać zabytki Szlaku Piastowskiego, a także wziąć
udział w licznych atrakcjach, jak spacery z przewodnikami czy rajdy rowerowe.

II Weekend na Szlaku Piastowskim w Poznaniu
Poznań jako uczestnik akcji przygotował bogatą ofertę atrakcji. Wśród atrakcji podstawowych
znalazły się gra rodzinna “W średniowiecznym grodzie” (sobota, 6.05, 10:00-17:00, Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu) oraz wystawa plenerowa “Trakt w Dymkach” na Moście Jordana na
Ostrowie Tumskim (sobota 6.05).

W niedzielę, Rezerwat archeologiczny Genius Loci przygotował “Foto sesję u Piastów”, w czasie
której będzie można zapoznać się z piastowską modą. O godzinie 17:00 w Bazylice arch. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła będzie można wziąć udział w koncercie zatytułowanym “Piastowski Tryptyk
Organowy”.

W ramach akcji “Szlak Piastowski na sportowo”, w Poznaniu odbędzie się spływ kajakowy dookoła
Ostrowa Tumskiego (sobota 06.05, godz. 12:00 i 14:00, zapisy Brama Poznania ICHOT). Poznaniacy i
turyści będą mogli też skorzystać z szerokiej oferty darmowych spacerów z przewodnikiem. W
sobotę (12:15, 17:00) oraz w niedzielę (12:15, 14:45) na Starym Rynku odbędzie się “Marsz z
Wojem”. Dla najmłodszych przygotowano “Wyprawę z Mieszkiem” (Brama Poznania ICHOT, sobota
06.05, godz. 11:00; niedziela 07.05, godz. 11:00), a dla dorosłych “Dzień z życia Radomiły i Mojmira”
(Brama Poznania ICHOT, sobota 06.05, godz. 16:00; niedziela 07.05, godz. 16:00).

To nie wszystkie atrakcje przygotowane przez organizatorów II Weekendu na Szlaku Piastowskim.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem akcji. Wiele atrakcji czeka na osoby odwiedzające
Gniezno, Pobiedziska, Giecz, Konin czy Wągrowiec.

Harmonogram akcji II Weekend na Szlaku Piastowskim

