Walentynkowe propozycje

Obchodzone 14 lutego walentynki, choć często krytykowane, chyba już na dobre zadomowiły się w
polskim kalendarzu. Jest to również ostatni weekend karnawału. Prezentujemy zatem kilka
propozycji, jak go spędzić.
Tradycyjnie już, oferty walentynkowe przygotowały najlepsze poznańskie hotele: Sheraton Poznan
Hotel, City Park, Mercure, IBB Andersia, Platinum Palace, Vivaldi czy City Solei. Eleganckie wnętrza
i wyśmienita kuchnia ich restauracji to znakomita oprawa dla tego wyjątkowego wieczoru. Specjalne
pakiety, wśród których znajdziemy romantyczne kolacje, zabiegi relaksujące spa, noclegi, a także
imprezy. Dla wygody, zebraliśmy je wszystkie razem tutaj.
Hotel Blow Up Hall 5050 w Starym Browarze przygotował prawdziwy mini-festiwal dla zakochanych.
Obchody rozpoczną się już w piątek, 13 lutego o godzinie 18. Wtedy będzie można posłuchać
wykładu dotyczącego oczywiście miłości i szczęścia w związkach. Wydarzenie będzie połączone z...
wystawą seksownych szpilek. Na sobotę (godzinie 18 i 20) szef kuchni Tomasz Purol proponuje
specjalną kolację, z wykorzystaniem produktów uchodzących za afrodyzjaki. Ostatnim wydarzeniem
będzie spotkanie z poezją „Chcę być z Tobą”. W niedzielę o godzinie 15 wiersze będzie czytał
uznany poznański aktor Aleksander Machalica.
Warto też zerknąć co przygotowały poznańskie restauracje. Wśród nich jest Dark Restaurant, czyli
unikalna restauracja, w której panują całkowite ciemności, przygotowała niespodzianki, a przede
wszystkim specjalne wydania swoich zestawów: Mood Food (dania poprawiające nastrój, sprzyjające
wydzielaniu endorfin – specjalnie dla zakochanych w limitowanej wersji z afrodyzjakami) oraz
Bizarre Food (dania ekstremalne, przełamujące tabu kulinarne, również z afrodyzjaki).
Dla tych, którzy chcieliby spędzić wieczór w dobrym towarzystwie, ale niekoniecznie czuć się
całkowicie zdominowanymi przez walentynki, możemy polecić „Ostatkowy bal karnawałowy” w
Concordia Design. W programie zespół grający i do tańca i do posłuchania, DJ, menu z karty, drink
powitalny oraz dużo miejsca do rozmów, spotkań i zabawy w jednej z najbardziej kreatywnych
przestrzeni Poznania.

Walentynki z historią

Pomimo upływu wieków, niezmiennie oczekiwaną cechą mężczyzn jest rycerskość (pożądaną
zwłaszcza w kontekście takich okazji, jak walentynki). O tym, jak zostać rycerzem będzie można się
dowiedzieć 14 lutego o godzinie 11, podczas rodzinnych warsztatów w Bramie Poznania.
Tego samego dnia w Muzeum Archeologicznym będzie można dać się ponieść namiętności i przelać
ją na papier. Muzeum przygotowało dla wszystkich konkurs „Walentynkowe listy sprzed wieków”.
Zadanie konkursowe będzie polegało na napisaniu listu miłosnego, który sprawi, że zdobędziemy
serce wybranej postaci historycznej (np. z starożytnego Egiptu lub Sudanu). Na autorów
najciekawszych listów czekają nagrody.

Nie tylko w Poznaniu

Kuszące propozycje czekają również w okolicach Poznania. 13 lutego Mosina zaprasza na godzinę 18
na klimatyczne i kameralne wydarzenie pt. „Miłosne szczęścia okruchy”. W programie plebiscyt
najpiękniejszych wyznań i minirecital zespołu Po Trzecie. Natomiast w sobotnim wieczór odbędzie
się spotkanie poetyckie "Wierszem opowiem Ci miłość".
14 lutego o godzinie 18 w Centrum Kultury w Suchym Lesie (ul. Szkolna 16) odbędzie się koncert
Ani Rusowicz. Artystka w swej twórczości buduje pomost między bigbitowym brzmieniem lat 60., a
współczesną muzyką. Bilety dostępne na www.bilety24.pl.

Tarnowo Podgórne zaprasza w niedzielę, 15 lutego na godzinę 18 na koncert „O miłości prawie
wszystko”. W repertuarze największe przeboje operetkowe i musicalowe w mistrzowskim wykonaniu
artystów poznańskiego Teatru Muzycznego: Karoliny Garlińskiej-Ferenc, Jarosława Patyckiego i
Włodzimierza Kalemby. Szczegóły na www.goksezam.pl.
Również w niedzielę odbędzie się koncert w Śremie. W tamtejszej Hali Bazaru o godzinie 16 wystąpi
Jacek Silski.

Dla poszukiwaczy relaksu specjalne pakiety walentynkowe przygotował także luksusowy kompleks w
Puszczykowie, w skład którego wchodzą: hotel HOT_elarnia, restauracja TASTE_it oraz SPA_larnia
DAY SPA.
To oczywiście tylko niewielka część walentynkowych propozycji. Jednak powinny wystarczy, by
zakochać się w Poznaniu.
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