Pomóż turystyce

Turystyka w Poznaniu przeżywa trudne chwile. Jednak możecie jej pomóc. Zapraszamy do
zapoznania się z inicjatywami wsparcia w Poznaniu i okolicach.
Prowadzisz akcję wsparcia turystyki w Poznaniu lub najbliższych okolicach? Daj nam znać, by
znaleźć się na liście!

Współczesna turystyka to nie tylko dalekie podróże. To także ulubiona knajpka, przewodnik
oprowadzający Twoje dzieci, atrakcja pod miastem odwiedzana w weekend albo hotel polecany
znajomym, którzy przyjechali na festiwal. Dziś ich działanie jest utrudnione, ograniczone lub
niemożliwe z powodu epidemii koronawirusa. Większość z tych miejsc potrzebuje wsparcia. Poniżej
podpowiadamy, jak można to zrobić.

#WybierzVoucher z Polską Organizacją Turystyczną
Odmrażanie turystyki trwa. Po hotelach, muzeach i innych instytucjach kultury otwarte zostały
również restauracje. To idealny czas, by zdecydować o celach krajowych podróży i zacząć planować
przyszłe wyjazdy. W końcu Polska to piękny kraj niezwykłych atrakcji! Dziś najlepszy sposób na
planowanie wyjazdu w Polskę to #WybierzVoucher już teraz i wykorzystać go później! Zachęcamy
gestorów hoteli i atrakcji do zgłaszania ofert swoich voucherów - szczegóły:
www.facebook.com/PolskaOrganizacjaTurystyczna
Oferty zostaną wyeksponowane na portalu Polska.travel

#ZmienTerminNieOdwoluj

To hasło ogólnopolskiego akcji, do udział w której gorąco zachęcamy. Jeśli już zarezerwowałaś/eś
jakąś usługę turystyczną, choćby nocleg w hotelu, tradycyjny posiłek albo oprowadzanie z
przewodnikiem, to jeśli tylko to możliwe nie odwołuj jej, a jedynie ustal jej nowy termin lub
zaakceptuj voucher do wykorzystania w przyszłości. Nie wymaga to od Ciebie dodatkowych
nakładów, ani datków. To najprostsza i najbardziej dostępna forma wsparcia turystyki w miejscu, do
którego zawsze chciałeś podróżować. Czyli do Poznania :)
Akcję wspiera także Polska Organizacja Turystyczna. Dowiesz się o niej więcej tutaj.

Wsparcie dla lokalnej branży gastronomicznej

W Poznaniu i okolicach znajdziecie setki lokali gastronomicznych. Są wśród nich modne food-trucki
ożywiające ulice, pizzerie, obiekty z dumą podtrzymujące tradycje kulinarne regionu (pyra z gzikiem

rządzi!), a także eleganckie restauracje. Dziś razem starają się przetrwać, nie mogąc przyjmować
gości. Jednak mogą przygotowywać dania na wynos lub z dowozem. Jest ich już ponad 200. Listę
#NaWynos znajdziecie tutaj.

Jeśli prowadzisz lokal i chciałbyś dodać bezpłatnie swoją ofertę do naszych list, to w artykule
znajdziesz prosty formularz zgłoszeniowy.

Bilety, kart podarunkowe, vouchery
Kup otwarty bilet do Zamku

KUP BILET

Żeby przybliżyć sobie i Wam moment powrotu do normalnej działalności poznańskie Centrum
Kultury Zamek przygotowało Bilet Otwarty. To zarówno forma wsparcia Centrum Kultury ZAMEK,
jak i dowód na to, że jesteśmy dla siebie nawzajem bardzo ważni.

Bilet Otwarty można zakupić w dwóch wariantach:
●

●

Bilet Otwarty do Kina Pałacowego – 12 zł (bez dopłaty i bez zwrotów) z bonusem w postaci:
wejściówki na zwiedzanie z przewodnikiem pięknych, odnowionych wnętrz Zamku w wybranym
terminie albo zestawu katalogów Galerii Fotografii pf,
Bilet Otwarty na wydarzenia CK ZAMEK – 20 zł (bez zwrotów, ale z opcją dopłaty do wartości
nominalnej wybranego wydarzenia) z bonusem do każdego biletu w postaci: wejściówki na
zwiedzanie z przewodnikiem pięknych, odnowionych wnętrz Zamku w wybranym terminie albo
zestawu katalogów Galerii Fotografii pf.

Akcja „Bilet Otwarty” jest realizowana wspólnie z serwisem bilety24.pl. Więcej informacji i zakupy
biletów tutaj.

Podaruj voucher na kino i pyszną kawę (Kino Wielkopolanin,
Kawiarnia Stopklatka)

KUP VOUCHER

Wielkopolanin to ulubione kino wszystkich mieszkańców Buku. Teraz przez internet można
zaopatrzyć się w voucher na film oraz wizytę w klimatycznej kinowej Kawiarni Stopklatka, gdzie
czeka pyszne ciasto i najlepsza kawa w mieście.

Podaruj voucher na wakeboardowe szaleństwa (WakeSpot Owińska)

KUP VOUCHER

Jazda na desce po wodzie na pierwszy rzut oka może się wydawać skomplikowaną sprawą. Dlatego
też przygodę z wakeboardem najlepiej zacząć od zajęć intro w WakeSpot, gdzie pod okiem
doświadczonych instruktorów każdy szybko złapie, o co w tym wszystkim chodzi. Nie zabrakło też
oferty dla bardziej doświadczonych riderów: dostępne są vouchery na wynajem sprzętu i kolejne
godziny ekstremalnych przeżyć. Karnet można wykorzystać przez rok.

Zdobądź voucher na ostrą jazdę (halowy tor kartingowy E1Gokart
w Skórzewie)

KUP VOUCHER/KARNET

Dwupoziomowy, szybki i techniczny tor o długości 450 metrów, 21 wygodnych pojazdów i
nowoczesne wyposażenie – to wszystko sprawia, że E1Gokart w podpoznańskim Skórzewie to
najnowocześniejszych halowy tor kartingowy w Polsce. Oferta sprzedaży online jest szeroka – od
lekcji z instruktorem dla początkujących przez vouchery na pojedynczy przejazd (samodzielnie lub z
dzieckiem) aż po karnety dla zdeklarowanych miłośników ostrej jazdy. Termin ważności voucherów
liczyć się będzie od ponownego otwarcia obiektu.

Zbiórki publiczne
Daj grosika na konika albo pomóż psom husky (Traperska Osada)

PRZEJDŹ DO ZBIÓRKI | KUP KARMĘ DLA PSÓW

Traperska Osada w Bolechówku to miejsce odwiedzane przez tysiące dzieci, które przyjeżdżały tam,
by spotkać swoich czworonożnych (i nie tylko) przyjaciół. Dziś wesoła gromadka: 6 koni, daniel, 14
psów syberian husky, stado kóz, 2 osły, muł, 3 strusie afrykańskie i emu potrzebuje pomocy.
Opiekunowie zwierząt proszą o wsparcie na zakup karmy i opiekę weterynaryjną. Obiekt można też
wesprzeć poprzez bezpośredni zakup karmy dla psów husky, która zostanie bezpłatnie dostarczona
na miejsce.

Wspomóż zwierzęta z DELI Parku i Papugarni Ara

PRZEJDŹ DO ZBIÓRKI

Jednym z najmilszych elementów wizyty w Deli Parku i Papugarni Ara jest spotkanie ze zwierzętami:
alpakami, osłami, kozami, owcami, papugami i ulubionymi lemurami: Julianem i Julią. Zanim
zwierzaki znowu spotkają się z dziećmi potrzebują wsparcia na zakup ich ulubionych smakołyków i
opiekę weterynarza.

Wypożyczalnie sprzętu sportowego
Wypożycz sprzęt fitness (Klub Fitness Piwnica pod Termami w
Tarnowie Podgórnym)

PRZEJDŹ DO WYPOŻYCZALNI

Klub Fitness Piwnica pod Termami, część kompleksu Tarnowskich Term, wypożycza do domów
sprzęt fitness – m.in. ciężarki, zestawy do jogi, trampoliny i rowery treningowe. Sprzęt można
odebrać osobiście lub skorzystać z usługi dowozu. Uzupełnieniem domowych ćwiczeń mogą być
propozycje ćwiczeń online.

Sklepy internetowe (pamiątki, gadżety, publikacje)

Zaczytaj się w Historii (kup książki Muzeum Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie)

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Muzeum w Szreniawie to miejsce, gdzie można poznać dawne życie na wsi w jego najróżniejszych
odsłonach. Szreniawa słynie z olbrzymiej, różnorodnej kolekcji, ale i z cyklicznych imprez
plenerowych (Jarmark Wielkanocny, Festiwal Piwa). Nie wszyscy jednak wiedzą, że muzeum jest
również wydawcą wielu interesujących książek: albumów, przewodników czy katalogów.

Zaopatrz się w gadżety Dystrykt Laser Tag

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Dystrykt Laser Tag w Śremie to nie tylko arena do gry w paintballa laserowego, ale przede
wszystkim społeczność, którą udało się stworzyć. Najlepszym prezentem dla fanów tego miejsca
będą z pewnością gadżety opatrzone znakiem Dystryktu. Wybór jest bogaty – od frotek i koszulek
przez kubki po scyzoryki i latarki.

