
44 MUZIEK CLUB DRAGON

ul. Zamkowa 3
facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN

Dragon is de plaats waar het alternatieve hart van de stad slaat. Het programma om-
vat concerten, performances, filmvertoningen, happenings, workshops en andere 
artistieke activiteiten.

45 BLUE NOTE JAZZ CLUB

ul. Kościuszki 76/78 (Cultureel Centrum ”ZAMEK”) 
www.bluenote.poznan.pl

Een ideale plek voor diegenen die een levende relatie met kunst zoeken - concerten 
van de grootste sterren van jazzmuziek en aanverwante muziekgenres.

Winkelen
46 OUDE BROUWERIJ 5050 

ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

Niet zomaar winkels maar ook kunst, omringd door de hoogste-class architectuur, 
die  verwijst naar de 19-eeuwse industriële stijl. Naast vele winkels zijn er tuinen, 
clubs, park, kunstcentrum en hotel. 

47 MALTA WINKELCENTRUM
ul. Abpa A. Baraniaka 8
www.galeriamalta.pl

Een heleboel van winkels, gratis parkeergelegenheid, een bioscoop, een speeltuin 
voor kinderen, een rijke culinaire keuze. Dat alles in de directe omgeving van de 
sportieve en recreatieve activiteiten van het Meer Malta.

48 VLOOIENMARK OUDE SLACHTHUIS
ul. Garbary 101/111
www.gielda.poznan.pl

Elk weekend, behalve elke tweede zaterdag van de maand vindt hier een vlooien-
markt plaats. Elke tweede zaterdag van de maand vindt hier ook de grootste antiek-
goederen uitwisseling markt in Polen plaats.

GROENE MARKTKRAMEN
Verse groenten en fruit en lokale producten vindt u op de markten in Poznań: Wielko-
polski, Bernardyński en Jeżycki. Een beetje verder van de toeristische route het is de 
moeite waard om de markten Wildecki en Łazarski ook bezoeken.

49 SALON POSNANIA

ul. Ratajczaka 44
www.salonposnania.wordpress.com

U kunt hier unieke memorabilia kopen die verbonden zijn met de stad - alles inbe-
grepen in de samenstelling wordt gemaakt door jonge Poolse designers.

Poznań Lokaal Toerist Organisatie
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Polen

www.poznan.travel

36 MATTI SUSHI
pl. Andersa 5
www.matti.pl

Naast het aanbieden van sushi, vindt u hier ook 
warme gerechten, oosterse desserts en menu 
voor kinderen.

37 DARK RESTAURANT
ul. Garbary 48
www.darkrestaurant.pl

Een plek voor mensen die open voor nieuwe ervaringen zijn, en ook nieuwsgierig 
en moedig. Dat alles dankzij het eten in het donker, waar de klassieke en verfijnde 
gerechten anders smaken.

38 VINE BRIDGE
ul. Ostrówek 6 
www.vinebridge.pl

Een van de kleinste restaurants in Polen (ongeveer 27 m2), biedt traditionele gerech-
ten in het nieuwe interpretaties aan.

39 KUCHNIA YEŻYCE
ul. Szamarzewskiego 17
www.yezycekuchnia.pl

Moderne keuken, vaak geïnspireerd door Poolse culinaire tradities, gebaseerd op seizo-
ensgebonden producten. Het originele menu werkt prima voor lunch of informeel diner.

Clubs
40 SQ KLUB / SŁODOWNIA

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl

Twee clubs, twee verschillende soor-
ten muziek. SQ Club is de eerste Poolse club geplaatst in de prestigieuze ranking van 
de DJ Mag Top 100 clubs.

41 BLUBERRY BAR
ul. św. Marcin 40
www.blueberrybar.pl

Een elegante lokaal met een goed voorradig bar, ideaal voor fans van clubmuziek en 
kamermuziek concerten.

42 PACHA POZNAŃ
ul. Paderewskiego 10
www.pachapoznan.com

House, R’n’B, deep muziek, en anderen, die in de club te horen zijn wekt de fantasieën 
van de meest ervaren clubbing enthousiastelingen op.

43 PROJEKT LAB
ul. Grochowe Łąki 5
www.projektlab.pl

De experimentele ruimte van de club zorgt voor een rijke multimedia ervaring. Muzikaal, 
aan de ene kant: dubstep, trap of drum’n’bass; aan de andere kant - algemeen begrepen 
techno in zijn verschillende vormen.

NAAMDAG VAN DE STRAAT ŚW. MARCIN   – 11 november
www.zamek.poznan.pl

Een kleurrijke parade en de dage-lang feest in het centrum van de stad, met de be-
langrijkste prop - de Kipferl van Sint Maarten.

IJSSCULPTURENFESTIVAL – december
www.icefest.poznan.travel

Virtuozen van beitel en kettingzaag toveren met ijsblokken en creëren echte kunstwer-
ken die kunnen worden bewonderd totdat ze beginnen te smelten. Tegelijkertijd vindt 
er plaats de Poznanse Bethlehem - de kerstmarkt.

Streekgerechten

31 MODRA KUCHNIA
ul. Mickiewicza 18/2
www.modrakuchnia.com

Regionale keuken die de erkenning van gasten 
wint met authenticiteit, eenvoudigheid, smaak 
en redelijke prijzen.

32 ZAGRODA BAMBERSKA
ul. Kościelna 43
www.zagrodabamberska.pl

Poolse gerechten in een moderne, stijlvolle editie. Het elegante interieur, seizoensge-
bonden menu op basis van lokale ingrediënten.

33 PYRA BAR
ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

Een bar die stilistisch speelt met de esthetiek van het 
communistische tijdperk. Het menu bestaat in 99% uit 
aardappelgerechten, met, onder anderen, lokale en 
populaire hedendaagse klassiekers: plyndze, Pyra z gzi-
kiem (aardappelen met kwark), en daarmee een glaasje 
compote.

34 TOGA

pl. Wolności 13
www.toga.poznan.pl

Eigene, lichte gerechten verwijzend naar de rijke culinaire tradities van de Poolse hof 
en bourgeois. TOGA vernieuwt oude kookrecepten en brengen terug de vergeten 
Poolse smaken.

Andere geselecteerde restaurants

35 BROVARIA
Stary Rynek 73/74
www.brovaria.pl

Eigen micro-brouwerij en de keuken onder leiding van Paweł Rozmiarka, tweemaal  
winnaar van de Poolse Culinary Cup.

Theater en muziek
29 GROOT THEATER IN POZNAŃ 

(OPERA)
ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

Het repertoire voor operaliefhebbers, met een 
ruime keuze van klassiekers, experimenteert met 
het repertoire buiten de muren. Momenteel is 
een van de beste operahuizen in het land.

30 CONCERTHEWOUW
ul. Wieniawskiego 1, Aula UAM
www.filharmonia.poznan.pl

Een van de meest gewaardeerde muziekscene 
in Polen. Prominente artiesten en bands van 
over de hele wereld verschijnen in het concert-
gebouw van Poznań.

Geselecteerde gebeurtenissen
POZNAŃ VOOR DE HALVE PRIJS  – mei
www.poznanzapolceny.pl

Één weekend in het jaar met kortingen van 50% in hotels, restaurants, musea en nog 
veel meer anderen. Ongeveer 150 partners van deze actie en rijk toeristisch programma.

KONTENERART – mei-september
www.kontenerart.pl

KontenerART is een mobiel cultureel centrum aan de oever van Warta. Talloze concerten, 
vergaderingen en workshops vinden hier plaats. De ”Containers” van Poznań hebben er-
naast een stadsstrand, die completeert de zomerattracties met sportactiviteiten.

ETHNO PORT FESTIWAL – juni
www.ethnoport.pl 

Een feest voor de liefhebbers van het muzieksoort bekend als ”world music” (wereld 
muziek). Beschouwd als een van de 25 beste “world music” festivals ter wereld.

MALTAFESTIVAL POZNAŃ – juni
www.malta-festival.pl

Een van de belangrijkste theaterfestivals in Eu-
ropa, het aanbod waarvan omvat zulke gebie-
den van creativiteit als: theater/performance 
kunst, muziek, dans, film/ beeldende kunst en 
gaat buiten de ramen van culturele instellingen 
of theatergebouwen.

DAGEN VAN DE VESTING POZNAŃ  – 27-28 augustus
www.dnitwierdzypoznan.poznan.pl

Het tweedaagse festival voor liefhebbers van vestingwerken. De kans om de Poznanse 
forten leren kennen, van het oude kasteelwallen van Mieszko I, door de 19-eeuwse vest-
ing naar de schuilplaatsen van de Koude Oorlog.

POZNAŃ BAROQUE – november
www.poznanbaroque.com

Het festival presenteert oude muziek in veel scènes en is een poging om de diversiteit 
van barokmuziek en de manieren waarop het wordt gelezen en gekoesterd te laten zien.

Wandelen - praktische informatie
POZNAŃ TOERISTISCHE KAART
Poznań Toeristische Kaart is de beste manier 
om de stad goedkoop te bezoeken. Met de 
kaart kunt u gratis gebruik maken van het 
openbare vervoer en musea bezoeken. Bo-
vendien krijgt u kortingen op vele aantrek-
kelijke bezienswaardigheden. De kaart is 
beschikbaar bij de Toeristische Informatie 
Bureaus en in geselecteerde hotels en biedt de 1-, 2- en 3-daagse versie aan, met 
of zonder kortingen of met of zonder de vervoeroptie. Meer informatie vindt u hier: 
www.karta.poznan.travel.

AUDIOGIDS
Met de audiogids kunt u de stad in uw eigen tempo en volgorde bezoeken. Au-
diogidsen zijn beschikbaar in het mp3-formaat. U kunt van vier thematische to-
eristische routes kiezen: het oudste Poznań, de Oude Binnenstad, de 19-eeuw-
se Poznań, Op de route van het modernisme. Meer informatie vindt u hier: 
www.poznan.travel.

TOERISTISCHE LINES
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf nodigt u uit voor ritjes met historische trams en 
bussen. Met de tram van de lijn 0 kunt u naar het Museum van Gemeentelijk 
Vervoer of kunt u rondgaan door de meest interessante delen van de stad. De 
busroute van de lijn 100 leidt vanaf de Marcinkowskistraat (naast het Nationaal 
Museum) door de binnenstad naar de Nieuw Dierentuin, en verder door de wij-
ken Łazarz en Jeżyce, terug naar het hart van de stad. De bussen en trams rijden 
op zaterdag, zondag en feestdagen van eind april tot en met eind september. 
Details over vindt u hier: www.poznan.travel en www.mpk.poznan.pl.

Tourist Information

24 ARKADIA
ul. Ratajczaka 44
tel. +48 61 851 96 45
Openingstijden: ma-vr 10-19, za 10-17

25 TOERISTISCHE INFORMATIE BUREAU
Stary Rynek 59
tel. +48 61 852 61 56
Openingstijden:
16.oktober.-30.april: ma - vr 10-18, zat 10-17
1.mei.-15.october:. ma - zat 10-20, zon en feestdagen 10-18

26 INTERNATIONALE HANDELSBEURZEN IN POZNAŃ
ul. Głogowska 14
tel. +48 61 869 20 84
alleen geopend tijdens de beurzen

27 POZNAŃ-ŁAWICA VLIEGVELD
ul. Bukowska 285
tel. +48 61 849 21 40
Openingstijden: ma-vr 8-21, zat-zon 10-17

28 POZNAŃ CENTRAALSTATION
ul. Dworcowa 2
tel. +48 61 633 10 16
Openingstijden: ma-vr 8-21, zat-zon 10-17

Poznan 
             in het kortst

Toeristische attracties, theater, 
muziek, evenementen.

Geselecteerde musea, 
restaurants, clubs, winkels.

Tekst: Marta Stawińska
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De belangrijkste historische bezienswaardigheden
1 PALMENKAS  – In het Wilson 

Park is er de meer dan één eeuw 
oud, grootste in Polen en een van Euro-
pa’s grootste, Palmenkas. Op een opper-
vlakte van 4 600 m2 vindt u ongeveer 
17.000 planten van 700 soorten en va-
riëteiten uit landen van warm en heet 
klimaatzones en een grote inzameling 
(170 soorten) van exotische vissen (waa-
ronder piranha’s). Maar het belangrijkste 
is de mogelijkheid om door alle klimaa-
tzones van de wereld in één middag te 
reizen. 
ul. Matejki 18

2 INEA STADIUM  – INEA Stadium, 
de plek van voetbalwedstrijden van 

de team Lech Poznań biedt rondleidingen 
voor toeristen aan. Tijdens de rondleiding 
kunt u de volgende bekijken: de zaal van 
bekendheid, de kleedkamers voor gasten of 
het voedbalveld met vervangmensbankjes. 
Het INEA stadium houdt ook concerten en 
conferenties.
ul. Bułgarska 17

3 KEIZERLIJKSKASTEEL  – Den 
siste og yngste kongelige residens 

i Europa. Slottet ble bygget for kaiseren 
Wilhelm II. Etter første verdenskrig var 
slottet setet for Fakultet for Matematikk på 
Universitet i Poznań, som utdannet polske 
matematikere, som på 1930-tallet knekket 
Enigma-maskinen. Nå er slottet et kultur-
senter (utstillinger, kino, teater, konserter). 
ul. św. Marcin 80/82

4 VRIJHEIDSPLEIN  – Het plein 
werd gekenmerkt met Marcin-

kowskilaan op het einde van de 18de 
eeuw. Het is omgeven door een complex 
van imposante gebouwen, waaronder 
Het Nationaal Museum, het voormalige 
Hotel Bazaar of de Raczyński Blibiotheek.

5 RACZYŃSKI BIBLIOTHEEK  – Een classicistisch gebouw uit de eerste hel-
ft van de 19de eeuw, gebouwd dankzij de oprichting van Edward Raczyński. 

De mooie, classicistische colonnade verwijst naar de oostelijke gevel van het Louvre.
pl. Wolności 19

6 NATIONAAL MUSEUM  – Een 
rijke collectie van Poolse (Młoda 

Polska [literaire tijdsperiode] - “Jonge Po-
len”) en Europese schilderijen, waaron-
der is er de meest waardevolle (in Polen) 
collectie van Spaanse schilderkunst en de 
enige schilderij door Monet in Polen.
Al. Marcinkowskiego 9

7 STADHUIS  – De Parel van de Renaissance 
genoemd, gebouwd in de 16de eeuw. Binnen 

het stadhuis is de Grote Hal met een rijkelijk versierd, 
origineel bewaard Renaissance gewelf. Dagelijks om 12 
uur ‘s middags op de toren van het stadhuis verschijnen 
twee blikgeiten die 12 keer per dag elkaars hoornen 
botsen. Hedendaags wordt daar het Stedelijke Mu-
seum van de geschiedenis van Poznań gevestigd.
Stary Rynek 1

8 VENTERSHUISJES  – Gevestigd naast het 
stadhuis, de kleurrijke huizen met karakteristieke 

arcades waren eens een plek waar er verhandeld werd met vis, kaarsen en zout. Op 
sommige van de huizen kunt u nog steeds de handelsmerken van Budnicy (een 
historische sociaal-professionele groep van bosgebieden in de 18de en 19de eeuw) 
van de 16de eeuw zien.

9 KIPFERLMUSEUM VAN POZNAŃ  –
De bezoekers kunnen hier leren waar het 

vorm van de traditionele rogal świętomarciński 
(Sint Martens kipferl) vandaan komt, wat de ge-
heimen van zijn recepten zijn , en bovendien 
de bezoekers kunnen zelfs deelnemen aan het 
bakken onder leiding van de kipferl meester.
Stary Rynek 41/2 (ingang vanaf Klasztorna-
straat)

10 ARCHEOLOGISCH MUSEUM  – Te bekijken zijn er geëxposeerde stukken 
die aan de oertijd van Wielkopolska verwijzen, en rijke collecties van Egyp-

tische en Nubische kunst. Er is ook een mooie binnenplaats met een obelisk van 
Ramses. Een indrukwekkende aanbieding van evenementen en workshops (inclusief 
voor kinderen). 

ul. Wodna 27  

11 PAROCHIEKERK VAN SINT STA-
NISLAW  – En av Een van de meest 

monumentale barokke kerken in Polen. Binnen is 
er, onder andere, een beroemde orgel - het werk 
van de bekende, 19-eeuwse orgelbouwer Frederi-
ck Ladegast. Deze organs hebben meer dan 2,600 
pijpen. Langs de hele tempel zijn ondergrondse ge-
bieden gevestigd, waar in de 20ste eeuw wijn werd 
bewaren, vanwege een geschikte microklimaat.
ul. Klasztorna 11, (ingang vanaf de Golebia-
straat)

12 JEZUÏETCOLLEGIUM  – Het 
drieverdiepingentellende ge-

bouw in de vorm van een hoefijzer met 
een grote binnenplaats en een tweege-
vleugelde klooster, die in de eerste helft 
van 18de eeuw gebouwd werd, dient 
tegenwoordig als de zetel van het stad-
sbestuur van Poznań. In 1806 woonde 
Napoleon hier drie weken lang. Toenma-
lige Duitse kroniekschrijver schreef dat 
Poznań de hoofdstad van de wereld was. 
Ook heeft Frederic Chopin in het gebouw 
geconcerteerd.
pl. Kolegiacki 17

13 CITADEL PARK – 
Het grootste stedelijke 

park (ca. 100 ha.). Tot de 19de 
eeuw was het een heuvel met 
een schilderachtig-gelegen 
dorp Winiary (de naam verwi-
jst naar de wijngaarden). Toen 
werd die omgevormd tot een 
machtige fort, dat het hoogte-
punt van de fort Poznań was. 
Na de oorlog werd de heuvel 
omgezet in een park. Het is 
een van de favoriete plekken 
voor rust en recreatie in Poznań, met een grote aanbieding van museum exposities 
(Militaire Museum en Museum van het Leger (afdeling) “Poznań”). In het park werd het 
grootste tentoonstelling van buitenwerken van Małgorzata Abakanowicz, “Onbeken-
de”, gevestigd.
al. Armii Poznań / ul. Szelągowska 

14 MUSEUM VAN BEWAPENING –  Gelegen in het prachtig, groot park 
Citadel, gevestigd op het terrein van het voormalige fort “Fort Winiary”. De 

perfecte plek voor liefhebbers van de militairencultuur zowel in de Poolse, Duitse 
en Russische versie. 
al. Armii Poznań, Poznań Citadela

15 KERK VAN DE HEILIGE 
MAAGD MARIA  – Een goti-

sche kerk gebouwd in de eerste helft 
van de 15de eeuw op de plek van een 
prins residentie van de 10de eeuw: 
paleis (palatium - waarschijnlijk de 
eerste Poolse bakstenen gebouw) 
en een kapel (de eerste christelijke 
tempel van de Latijnse ritus op Pools 
grondgebied).
ul. Ostrów Tumski 17

16 KATHEDRAAL  – De eerste Poolse kathedraal uit de 10de eeuw. Binnen de 
domkerk zijn de grafstenen platen uit de 15de en 16de eeuwen bezienswaar-

dig, ook is het zo de gotische hoofdaltaar uit 1512 en de 19-eeuwse Gouden Kapel, 
waarin de sarcofag en het standbeeld van de eerste Poolse heersers: Mieszko I en 
Bolesław I van Polen te vinden zijn. In de kelder kunt u de overblijfselen van de eerste 
kathedraal zien, de graven van de eerste heersers en de doopkapel. Naast de kathe-
draal werd een modern Interactief Centrum voor de Geschiedenis van het Kathedraal 
Eiland Porta Posnania.
ul. Ostrów Tumski 17

17 PORTA POSNANIA – 

Porta Posnania is een moderne 
interpretatie van het erfgoed, 
dat de geschiedenis van het 
kathedraal eiland vertelt, in het 
bijzonder, het concentreert op 
de rol van de plaats in de tijd 
van vorming van de Poolse 
staat. 
ul. Gdańska 2

18 NIEUWE DIERENTUIN  – Ongeveer 
60% van de oppervlakte is bedekt met 

bossen van pijnbomen en gemengde bomen. 
Om de bijna 2.000 dieren van ongeveer 140 
soorten te zien, kunnen bezoekers gebruik 
maken van drie bewegwijzerde routes. De die-
ren worden gehouden in omstandigheden die 
vergelijkbaar zijn met hun natuurlijke milieus. 
In 2009 werd het olifanthuis geopend, dat be-
staat uit een interne paviljoen (1300 m2) en 
een externe verblijfplaats (2,5 hectare) met een 
zwembad. Rond de dierentuin kunt u een ritje 
maken om uw bezoek te vergemakkelijken. 
Binnen de dierentuin is er ook een 19-eeuwse 
fort, die voor het publiek beschikbaar is. 
ul. Krańcowa 81

19 ZWEMBAD “MALTESE THERMEN”  – 
De complex voor sport en recreatie, gelegen 

aan de noordkust van het Meer Malta. De perfecte 
plek voor rust en ontspanning. Er zijn 18 poels van 
sport- en recreatievoorzieningen, zwembaden met 
thermaal waters, waterpark attracties (onder ande-
ren een strand, 11 glijbanen, 2 “wilde rivieren”, pira-
tenschip), 14 ontspanningzones, verschillende soor-
ten sauna’s en wellnessvoorzieningen hele jaar door.
ul. Termalna 1

20 KINDERTREIN MALTANKA  – 
Langs de noordelijke oever van het 

Meer Malta loopt de route van de parktrein Mal-
tanka, die naar de Nieuwe Dierentuin leidt. De 
route is 3.8 km lang. De spoorlijn werkt dagelijks 
van eind april tot en met eind september. Te-
genwoordig worden de wagens getrokken, on-
der andere, door de locomotief Borsig uit 1925.

21 MEER MALTA  – Het ligt slechts 2 km 
van de Oude Markt. Op de baan voor 

roeiregatta vinden meerdere sportwedstrijden 
plaats - World Cup en de Europese Watersport 
toernooien. Rondom het meer vindt u spor-
tcentra, wandel- en fietspadden, mini-golf- en 
Boullebanen, het heel jaar door geopend ski-
baan en een achtbaan “Adrenaline”.

22 MALTA SKI – Een deel van het complex is ook het eerste in Polen, het jaar 
door geopend kunstmatig skipiste, met verhuur van sportartikelen (fietsen, 

rollers, voertuigen), zomerrodelbaan of de achtbaan “Adrenaline”.
ul. Wiankowa 2

23  LECH DE BROUWERIJ 
VAN WIELKOPOLSKA – Ti-

jdens de rondleiding door de moderne 
brouwerij kunt u het hele proces van 
bierproductie, de botteling en het proe-
ven in de pub van het bedrijf ervaren. De 
bezoeken worden soms ook diep in de 
nacht georganiseerd, met biervoorproef 
specialist, die legt uit, onder andere, hoe 
het bier ruikt of hoe het klinkt…
ul. Szwajcarska 11
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