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Djur hålls i förhållanden som ligger nära 
naturliga. För att se knappt två tusen djur 
kan besökare gå tre utstakade leder. År 
2009 öppnades en anläggning för elefanter 
och sedan 2013 har brunbjörnar bott i djur-
parken. I djurparken finns ett smalspårigt 
tåg som gör sightseeingen lättare. På djur-
parkens territorium finns även en fort från 
2000-talet som är öppen 
för allmänheten.

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

Dya djurparken18

Utställningar tillägnade Storpolens historia 
samt rika samlingar av egyptisk och nubisk 
konst. Vacker innergård med Ramses 
obelisk. Ett imponerande utbud av evene-
mang och seminarier (även för barn).

ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

Arkeologiska  
Museet10

Bredvid stadshuset finns de färgglada 
hus med typiska arkader där man en 
gång i tiden handlade med fisk, ljus 
och salt. På vissa av husen kan man 
fortfarande se gamla handelsmärken 
från 1500-talet.

Stary Rynek

Hantverks - Och  
Handelshus

8
Rogal Świętomarciński - lokalt, traditionellt 
och halvmåneformat bakverk. Besökarna 
lär sig historian om bakverkets speciella 
form och hemligheten 
bakom receptet. Man får 
även delta i själva bakningen 
under ledning av en bagare.
Stary Rynek 41/2  
(ingång från ul. Klasztorna)
www.rogalowemuzeum.pl

Museet för Rogal  
Świętomarciński9

Många egyptiska    
gudar blev    

framställda i form   
av djur.

En av Polens mest monumentala barock-
kyrkor. Inuti kyrkan finns bland annat en 
berömd orgel – tillverkad av Fredrik Lade-
gast, som var en välkänd orgelbyggare 
under 1800-talet. Denna orgel har över 
2 600 pipor. Under kyrkans hela längd 
sträcker sig en källarvåning där det under 
1900-talet lagrades vin tack vare det 
lämpliga mikroklimatet.

ul. Klasztorna 11 (ingång från ul. Gołębia)

Forsamlingskyrkan   
av Sankt Stanislaus11

Tidigare en av de bästa högskolorna 
i Polen (1700-talet), nuförtiden säte för 
Poznań Stads Kommunalkontor. År 1806 
bodde Napoleon i tre veckor här.  Då 
skrev en tysk kronikör att Poznań är värl-
dens huvudstad. Här gav också Fryderyk 
Chopin konserter. Under säsongen äger 
rum många konserter, föreställningar och 
möte på gårdsplanen.

pl. Kolegiacki 17

Post-
jesuitkollegium 

12

Porta Posnania är ett modernt centrum 
som berättar historian om Ostrów Tumski 
(domkyrkoön) och särskilt om
rollen som denna plats 
spelade då Polen grundades.

ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl

Porta Posnania17

Stadens största stadspark (ca 100 hektar). 
Fram till 1800-talet låg här byn Winiary 
(namnet syftar på vinodling) vackert 
belägen. Sedan omvandlades kullen till ett 
mäktigt fort som blev själva höjdpunkten 
på Poznańs fästning. Efter kriget förvan-
dlades området till en park som i dag är en
av invånarnas favoritplats för avkoppling. 
Här finns bland annat Armémuseet och 
i parken finns flera stora konstverk, t.ex. 
Małgorzata Abakanowiczs ”Okända”.

al. Armii Poznań/ul. Szelągowska

Cytadela13

Está Museet ligger i den vackra parken 
Cytadela, som byggdes på platsen 
för det före detta Fort Winiary. Detta 
är den perfekta platsen för alla som 
älskar polsk, tysk och sov 
tisk arméhistoria.

al. Armii Poznań, 
Cytadela Poznańska
www.wmn.poznan.pl

Armémuseet14

Polens första katedral, från 900-talet. Inuti 
katedralen dras uppmärksamheten till 
gravstenar från 14- och 1500-talet, ett 
gotiskt altare från 1512 och guldkapellet 
med sarkofager och statyer tillägnade de 
första polska furstarna Mieszko I och Bole-
slav I den tappre. I källaren kan man se 
reliker från den första katedralen, de första 
furstarnas gravar samt ett dopkapell. Intill 
katedralen ligger ett modernt och interak-
tivt historiskt centrum, Porta Posnania.

ul. Ostrów Tumski 17

Katedralen16

Muralmålningen gjordes på väggen av 
ett större gammalt hus i 3D-tekniken och 
berättar historian om stadsdelen Śródka. Vi 
kan hitta där en prins, hornsignalspelare, en 
katt och en slaktares affär. Den blev vald till 
en av sju världens nya underverk i Polen (år 
2016) i tävlingen National Geografic Traveler.

ul. Śródka  

3D Muralmålning 
– Śródka15

I Wilson Park finns ett över hundra år 
gammalt palmhus, det största i Polen och 
ett av de största i Europa. På områdets 4 600 
kvadratmeter finns det cirka 17 000 plantor 
av 700 arter från länder med varmt klimat, 
och en stor samling (170 arter) av exotiska 
fiskar, inklusive pirayor. Men viktigast av allt 
är möjligheten att resa genom världens alla 
klimatzoner på en eftermiddag.

ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl

Palmhuset1

Torget utstakades tillsammans med Marcin-
kowskiego Allé i slutet av 1700-talet. Det 
omringas av flera representativa byggnader 
bl.a. Nationalmuseum, gammalt hotel 
”Bazar” och Familiens Raczyński Bibliotek. 
På torget äger rum många evenemang och 
konserter, det är också en plats där man kan 
vila och koppla av.

Frihets torg4

Stor sport- och fritidsanläggning norr om 
sjön Malta. Det perfekta stället för vila och 
avkoppling. Här finns 18 sportoch fritids-
bassänger, swimmingpool med termiskt 
vatten, vattenpark med många attraktioner 
(t.ex. en strand, 11 vattenrutschbanor, två 
forsande vilda floder och ett piratskepp), 14 
avkopplingsområden, flera 
olika bastutyper och wellnes-
supplevelser året om.

ul. Termalna 1  
www.termymaltanskie.com.pl

Malta Termalbad19

Längs sjön Maltas norra strand går 
Maltankatåget som tar dig till Nya Djur-
parken. Banan är ca 3,8 kilometer lång 
och tåget avgår dagligen från slutet av 
april till slutet av september. För närva-
rande dras vagnarna bland annat av ett 
Borsig-lok från 1925.

ul. Jana Pawła II
www.mpk.poznan.pl/turystyka

Maltankatåget20

Polens första konstgjorda skidbacke, 
öppet året runt. Här finns uthyrning 
av sportutrustning (cyklar, rullskrid-
skor m.m.), kälkbana och berg- och 
dalbanan Adrenalina.

ul. Wiankowa 2
www.maltaski.pl

Malta Ski22 Under ett besök på detta moderna bryg-
geri får man se ölets hela produktionscykel, 
ända fram till buteljering och provsmak-
ning på bryggerietsn egen pub. Professio-
nella ölprovare förklarar bland annat hur 
ölet doftar och låter…

ul. Szwajcarska 11
www.zwiedzaniebrowaru.pl

Lech Storpolens 
bryggeri23

Sjön ligger bara två kilometer från Gamla 
Torget. På kappseglingsbanan äger 
många vattensporttävlingar rum, både på 
EM- och VM-nivå. Runt sjön finns idrott-
sanläggningar, vandrings- och cykelleder, 
minigolf- och boulebanor, en skidbacke 
samt berg- och dalbanan Adrenalina.

Sjön Malta21Europas sista och yngsta residens, byggt 
åt kejsare Vilhelm II. Efter första värld-
skriget fanns universitetets matemati-
kinstitution på slottet och det var här 
alumnerna på 30-talet lyckades knäcka 
koden till den tyska krypteringsma-
skinen Enigma. För närvarande fungerar 
slottet som kulturcentrum med utställ-
ningar, bio, teater och konserter.

ul. Św. Marcin 80/82
www.ckzamek.pl

Residensslottet 3

Tornet med slottet befinner sig på Prze-
mysłs berg och dominerar över Gamla 
Stan. På dess topp finns en utsiktsterras 
dit vi kan åka his eller gå uppför trappan. 
Därifrån sträcker sig en vacker utsikt.

Góra Przemysła 1
www.mnp.art.pl

Utsiktstornet – Kungens   
Przemysł slott 

5

Museet förfogar bl. a. över en unik samling 
av kistoporträtt, alltså målningar av avlidna 
personer på deras likkistor, en rik kollek-
tion av polsk (Unga Polen) och europeisk 
målarkonst. Här finns den mest värdefulla 
samlingen av spanska målningar och 
även ”Strand i Pourville”, den enda tavlan 
av Monet i Polen. 

Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

Nationalmuseum  
i Poznań6

INEA Stadion, en plats där Lech Poznań’s 
fotbollslag spelar sina matcher, inbjuder 
till guidade tourer. Under rundvan-
dringen kan man se: en korridor ägnad 
åt kändisar, gästers omklädningsrum 
eller fotbollsplanen tillsammans med 
reservbänkar. INEA Stadion är också en 
konsert- och konferensplats.

ul. Bułgarska 17
www.ineastadion.pl

INEA  Stadion2

En renässanspärla från 1500-talet. Inne 
i stadshuset finns en rikt dekorerad sal 
med bevarade renässansvalv. Mitt på 
dagen stångas två getter i metall tolv 
gånger uppe i tornet. I dag inrymmer 
stadshuset även staden Poznańs histo-
riska museum.

Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl

Stadshuset7
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Kortfattat om   
Poznań

TURisTiNFORMATiON

ul. Bukowska 285
Tel. +48 61 849 21 40
öppet:
mån-fre 8-21,  lör-sön 10-17

Poznańs Flygplats
Ławica27

ul. Dworcowa 2 
Tel. +48 61 633 10 16
öppet:
mån-fre 8-21, lör-sön 10-17

Poznańs 
Centralstation28

Det polska köket i sin mest moderna 
och smakfulla tappning. Elegant inred-
ning och säsongbetonad meny baserad 
på lokala råvaror.

ul. Kościelna 43
www.zagrodabamberska.pl

Zagroda 
Bamberska 

32

Förutom sushi finns här även varma rätter, 
orientaliska desserter och en barnmeny.

pl. Andersa 5
www.matii.pl

Matii Sushi36

En bra fungerande DJ team som spelar 
så bra här att partyn oftast inte slutar 
förrän klockan 5 på morgonen.

ul. Półwiejska 18
www.klubopcja.pl

Opcja41

Poznańs
Filharmoni30

En av Polens mest respekterade scener. 
Hit kommer framstående musiker från 
hela världen.

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

Pyra Bar

En bar som stilistiskt och estetiskt leker 
med kommunisttiden. Av rätterna på 
menyn innehåller 99 % potatis, däri-
bland lokala och populära klassiker som 
plyndze (potatispannkakor), pyra med 
gzik (potatis med speciell kvarg) och 
kompocik (hemmagjord juice med frukt).

ul. Strzelecka 13, ul. Szamarzewskiego 13
www.pyrabar.pl

En av Polens minsta restauranger (cirka 
27 kvadratmeter), traditionella rätter 
i ny tappning.

ul. Ostrówek 6 
www.vinebridge.pl

Vine Bridge38

Cafét befinner sig i hjärtat av Poznan 
i det gamla torgets mitt. Det är en 
underhållande plats med många 
koncerter, utställningar, filmvisningar 
eller teaterföreställningar

Stary Rynek 6
www.meksalina.com

Meskalina42

Loppmarknad varje helg, förutom 
varannan lördag då det är Polens 
största antikmarknad.

ul. Garbary 101/111
www.gielda.poznan.pl

Marknaden Stara 
Rzeźnia47

Här kan man köpa unika souvenirer 
– hela samlingen har formgivits av 
unga polska designers.

ul. Ratajczaka 44
www.salonposnania.wordpress.com

Gröna Marknadsstånd 
Färsk frukt och grönsaker och andra 
lokala produkter hittar man på olika 
marknader runtom i Poznań: Wielkopolski, 
Bernardyński och Jeżycki. Lite längre bort 
från turistområdena är marknaderna 
Wildecki och Lazarski värda ett besök.

Salong Posnania48

Klubben levererar en rik multimediaup-
plevelse tack vare sitt experimentella 
utrymme. Musikaliskt – å ena sidan 
dubstep, trap eller drum’n’bass och å 
andra sidan brett definierad techno 
i alla dess former.

ul. Grochowe Łąki 5
www.projektlab.pl

Projekt Lab43
Yeżyce Kuchnia39

Ett modernt kök, inspirerat av polska 
mattraditioner baserade på säsongbeto-
nade produkter. En originell meny som 
passar till luncher och informella middagar.

ul. Szamarzewskiego 17
www.yezycekuchnia.pl

Klubb Dragon44
På klubben Dragon slår stadens alternativa 
hjärta. Här sker konserter, föreställningar, 
filmvisningar, happenings, workshops och 
andra konstnärliga aktiviteter.

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

Blue Note 
Jazz Club45

Den perfekta platsen för alla som söker en 
levande kontakt med konsten – konserter 
med de största stjärnorna inom jazzen och 
närliggande genrer.

ul. Kościuszki 76/78 

(Centrum Kultury „Zamek”) 
www.bluenote.poznan.pl

Brovaria35
En egen mini-bryggeri och dessutom 
utmärkta maträtter som passar perfekt 
till öl som tillverkas här och som är till-
gänglig i olika smaker.

Stary Rynek 73/74
www.brovaria.pl

TEATER OCH MUsiKsiGHTsEEiNG – 
PRAKTisK   
iNFORMATiON

ANDRA UTVALDA 
REsTAURANGER

UTVALDA  
HÄNDELsER

KLUBBAR

sHOPPiNG

Egna, lätta rätter som bygger på gamla 
kungliga och borgerliga kulinariska 
traditioner. Gamla recept återskapas 
och bortglömda polska smaker träder
fram på nytt.

pl. Wolności 13
www.toga.poznan.pl

Toga

Poznań till Halva Priset

Årets enda helg med 50 % rabatt på 
hotell, restauranger, museum och 
mycket mer. Cirka 150 samarbetspart-
ners och ett rikt turistprogram.

sommar
www.poznanzapolceny.pl

KontenerART 

KontenerART är ett mobilt kultur-
centrum på floden Wartas strand 
med mängder av konserter, möten 
och workshops.

maj-september
www.kontenerart.pl

Festivalen Ethno Port   

En festival för alla världsmusikälskare. 
En av världens 25 bästa festivaler 
för världsmusik.

juni
www.ethnoport.pl 

Festivalen för Poznańs
Fästing   

Den två dagar långa festivalen för 
alla som älskar fästningar. Här får 
man bekanta sig med Poznańs fäst-
ningar: från Mieszko I:s uråldriga 
försvarsmur till 1800-talsfort och kalla 
krigets skyddsrum.

augusti
www.dnitwierdzypoznan.pl

Poznań Baroque

Festivalen presenterar barockmusik 
i många varianter och är ett försök att 
visa på musikens mångfald och det sätt 
på vilket den läses och vårdas.

november
www.poznanbaroque.com

Egna, regionala rätter som har vunnit
erkännande av finsmakare tack vare sin
äkthet, enkelhet, smak och bra priser.

ul. Mickiewicza 18/2
www.facebook.com/ModraKuchnia

Modra Kuchnia

REGiONALT KöK
- utvAldA 
REsTAURANGER

POZNAN TURisTKORT
Poznań Turistkort är det bästa sättet att 
besöka staden till en låg kostnad. Kortet 
ger fri tillgång till kollektivtrafiken, gratis 
inträde på museer och många attraktiva 
rabatter. Kortet kan bland annat köpas 
på turistbyråer och utvalda hotell. De 
gäller i en, två eller tre dagar, finns till 
normalt och reducerat pris och med eller 
utan kollektivtrafik. Läs mer på: www.
karta.poznan.travel.

AUDiOGUiDE
Med en audioguide kan du vandra 
runt i staden som du vill och i din 
egen takt. Det finns fyra rutter med 
olika teman: Gamla Poznań, Gamla 
Stan, Poznań under 1800-talet och På 
det modernistiska spåret. Läs mer på   
www.poznan.travel.

TURisTRUTTER
Poznańs lokaltrafik bjuder in till en resa 
med historiska spårvagnar och Med 
spårvagn nummer 0 kan man åka till 
museet för stadstrafik eller resa runt de 
mest intressanta stadsdelarna. Busslinjen 
100 går från Marcinkowskiego-gatan 
(nära Nationalmuseet), genom stadens 
centrum till den nya djurparken och 
därefter fortsätter genom stadsdelarna 
Łazarz och Jeżyce till centrum. Bussarna 
och spårvagnarna kör på lördagar, 
söndagar och helgdagar från slutet av 
april till slutet av september. För mer 
detaljer, gå in på bussar. www.poznan.
travel, www.ztm.poznan.pl och www.
mpk.poznan.pl.

ul. Ratajczaka 44
Tel. +48 61 851 96 45
öppet: mån-fre 10-19, lör 10-17                                   

Arkadia24

Stary Rynek 59
Tel. +48 61 852 61 56
öppet:
16 oktober-30 april:
mån-fre 10-18, lör 10-17.
1 maj-15 oktober: 
mån-lör 10-20, 
sön och helgdagar 10-18.

Turistcentrum25

ul. Głogowska 14
Tel. +48 61 869 20 84
Endast öppet under mässor

Poznań 
Internationella
Mässor (östra Hallen)

26

En repertoar för finsmakare med ett 
brett utbud av klassiker. Ett av landets 
bästa operahus.

ul. Fredry 9 
www.opera.poznan.pl

Den Stora 
Teatren (Opera)29

Stary 
Browar505046

Inte bara ett köpcentrum, utan även konst, 
omgivet av förstklassig arkitektur i 1800-
talets industriella stil. Förutom shopping 
finns här även trädgårdar, klubbar, en park, 
ett konstcentrum och hotell.

ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

Mårtensmässan 

En heldag med festligheter i centrala 
staden, t.ex. en färgglad parad och 
det viktigaste tillbehöret av dem alla: 
rogal świętomarciński (en speciell, 
lokal bakelse).

11 november
www.ckzamek.pl

Julmarknad

Julmarknad är två julmarknader som sker 
samtidigt på plac Wolnosci på Poznans 
gamla torg. Ett stort antal koncerter och 
barnaktiviteter, isskulpturer, matstånd 
samt ett minizoo är endast ett urval av de 
tillgängliga attraktionerna som man kan 
se. Dessutom så kan barnen åka karusell 
på Plac Wolnosci. 

dicember
www.icefestival.poznan.travel

Det här är en plats för alla som är nyfikna, 
modiga och öppna för nya erfarenheter. 
Klassiska rätter smakar annorlunda när 
man äter dem i mörker.

ul. Garbary 48
www.darkrestaurant.pl

Dark Restaurant37

Maltafestival Malta  
i Poznań  

En av Europas viktigaste teaterfestivaler. 
Här erbjuds konstformer som teater, 
performance, musik, dans, film och 
bildkonst och allt sträcker sig utanför 
ramen för institutioner och teatrar.

juni
www.malta-festival.pl

Poznań Lokal Turistorganisation
pl. Kolegiacki 17,   
61-841 Poznań, Polen

Mer om Poznań:  
www.poznan.travel

www.facebook.com/Poznan.travel

SQ Klub / 
Słodownia40

Två klubbar och två olika klimat. SQ 
Club är den första polska klubben som
har platsat i DJ Magazines prestige-
fyllda lista över de 100 bästa klubbarna.

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl
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Text: Marta Stawińska
                   
                                       2017

Turistattraktioner, teater, musik och evenemang. Utvalda 
museer, restauranger, klubbar och affärer.


