
Muzeum znajduje się w oryginalnie 
zachowanym wnętrzu dawnego 
schronu ,  gdzie możesz zobaczyć 
ekspozycję militariów, dokumentów, 
zdjęć, planów oraz reliktów pochodzą-
cych z zabudowy fortecznej twierdzy 
Poznań. Koniecznie zobacz największą 
atrakcję tutejszej stałej ekspozycji – 
plenerowy park sprzętu wojskowego.

al. Armii Poznań
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

wstęp od 4 zł, z Poznańską Kartą Tury-
styczną i we wtorki wstęp bezpłatny
Istnieje możliwość zakupu biletu siecio-
wego, uprawniającego do zwiedzenia 
wszystkich oddziałów Muzeum Niepod-
ległości (Muzeum Powstania Wielkopol-
skiego 1918-1919, Muzeum Powstania 
Poznańskiego-Czerwiec 1956, Muzeum 
Uzbrojenia, Muzeum Armii 
„Poznań”) w cenie od 12 zł.

Muzeum 
Uzbrojenia15

ŠKODA Auto Lab to Interaktywne 
Centrum Bezpieczeństwa stworzone 
przez markę ŠKODA, łączące w sobie 
edukację motoryzacyjną z rozrywką 
dla całej rodziny. Tutaj możesz poznać 
tajniki bezpiecznej i ekologicznej jazdy 
oraz zgłębić sekrety techniki kryjące się 
pod maskami aut. Wszystko to dzięki 
takim atrakcjom, jak m.in.: symulator 
jazdy samochodem, zderzeń oraz 
dachowania, przekrój poprzeczny samo-
chodu czy interaktywne instalacje.

ul. Głogowska 425
www.skodaautolab.pl

wstęp od 5 zł, z Poznańską Kartą Tury-
styczną wstęp bezpłatny

Škoda Auto Lab10

Jeśli chcesz odpocząć i jednocześnie 
zobaczyć zwierzęta przebywające 
w warunkach zbliżonych do natu-
ralnych, odwiedź Nowe Zoo. Aby 
obejrzeć blisko 2 tys. zwierząt około 
140  gatunków skorzystaj z 3 wyty-
czonych szlaków. Koniecznie zobacz 
niedawno wybudowaną słoniarnię 
i wybieg dla niedźwiedzi. Jesteś 
zmęczony długim spacerem? Wsiądź 
do kolejki jeżdżącej po Zoo i ułatwia-
jącej zwiedzanie.

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

wstęp od 8 zł, z Poznańską 
Kartą Turystyczną kupisz 
bilet ulgowy

Nowe Zoo7
Chcesz odbyć podróż przez wszystkie 
strefy klimatyczne świata w jedno 
popołudnie? Odwiedź ponad stuletnią 
Palmiarnię, największą w Polsce 
i jedną z największych w Europie. 
Możesz tu podziwiać około 17 tys. 
roślin, 700 gatunków i odmian oraz 
sporą kolekcję ryb egzotycznych. 

ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl

wstęp od 7 zł, z Poznańską Kartą Tury-
styczną kupisz bilet ulgowy

Palmiarnia 
Poznańska9

W Galerii Sztuki Starożytnej możesz 
podziwiać wyjątkowy w kolekcjach 
polskich zbiór rzymskiego portretu 
cesarskiego, w Galerii Sztuki Polskiej 
XVI – XVIII w. unikatową kolekcję 
portretów trumiennych. Na piętrze 
znajdują się zbiory sztuki zachodnio-
europejskiej i jedyny w Polsce zbiór 
malarstwa hiszpańskiego (arcy-
dzieła Zurbarana, Ribery i Velazqueza).  
W kolekcji poznańskiej znajduje się 
też jedyny w Polsce obraz Claude’a 
Moneta Plaża w Pourville. W Galerii 
Sztuki Polskiej koniecznie zobacz 
największy w Polsce zbiór obrazów 
Jacka Malczewskiego, malarstwo 
m.in. Chełmońskiego, Podkowińskiego, 
Boznańskiej oraz współczesną sztukę 
Kantora czy Nowosielskiego.

Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

wstęp od 1 zł, z Poznańską Kartą Tury-
styczną i w soboty wstęp bezpłatny

Muzeum 
Narodowe11

Jeśli chcesz zobaczyć drewniano-
-ziemne fortyfikacje, zbudowane 
w  X  w. przez pierwszych Piastów, 
koniecznie odwiedź rezerwat. Możesz 
tu również obejrzeć pozostałości inwe-
stycji fortyfikacyjnej z XVI w. Nowa-
torskie rozwiązania ekspozycyjne, 
system multimedialnych wizualizacji, 
prezentacji holograficznych, a także film 
wykonany w technologii 3D czynią to 
miejsce jeszcze bardziej interesującym.

ul. Ks. I. Posadzego 3
www.muzarp.poznan.pl/rezerwat

wstęp od 4 zł, z Poznańską Kartą Tury-
styczną i w niedzielę wstęp bezpłatny

Rezerwat 
Archeologiczny 
Genius loci

13

Jeśli chcesz poznać historię Poznania, 
koniecznie zajrzyj do tego właśnie 
muzeum. Ekspozycja pokazuje dzieje 
miasta od XIII wieku do roku 1954. 
Do  najcenniejszych eksponatów 
za l icz yć  można m. in . :  złocony 
i emaliowany pastorał z Limoges 
z XIII wieku, zegar stołowy z herbem 
Poznania wykonany w 1575 roku 
i szklanicę cechu szewców z 1651 roku. 
XVI-wieczny rozwój miasta pokazywany 
jest w Sali Królewskiej.

Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl 

wstęp od 1 zł, z Poznańską 
Kartą Turystyczną i w soboty wstęp 
bezpłatny

Muzeum Historii 
Poznania17

To pier wsze w Polsce centrum 
interpretacji dziedzictwa. Dzięki 
multimedialnej i interaktywnej ekspo-
zycji dowiesz się o losach Ostrowa 
Tumskiego i początkach polskiej 
państwowości. Możesz skorzystać 
z przygotowanych ścieżek zwiedzania 
wraz z audioprzewodnikami. Obok 
programu podstawowego powstał 
specjalny program zwiedzania dla 
dzieci oparty na grach i zabawach.

ul. Gdańska 2 
www.bramapoznania.pl

wtęp od 6 zł, z Poznańską Kartą Tury-
styczną kupisz bilet z 33,33% zniżką
Istnieje możliwość zakupu biletu wspól-
nego na Ostrów Tumski (Brama Poznania, 
Rezerwat Archeologicznego Genius loci, 
Muzeum Archidiecezjalne) 
w cenie od 13 zł.

Brama Poznania 
ICHOT16

Jedyny w Polsce prawdziwy obelisk 
ze starożytnego Egiptu ,  narzę-
dzia używane kilkanaście tysięcy lat 
temu przez pierwszych mieszkańców 
dzisiejszej Wielkopolski – to tylko 
część niezwykłych zabytków, jakie 
możesz tu obejrzeć. Część wystaw jest 
interaktywna, a zwiedzający mogą 
wypróbować swych sił w stworzeniu 
rytu naskalnego lub przy-
mierzyć kolczugę średnio-
wiecznego rycerza.

ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

wstęp od 4 zł, z Poznańską Kartą Tury-
styczną i w soboty wstęp bezpłatny

Muzeum 
Archeologiczne14

Odwiedź pierwszą polską katedrę 
z  X  w. i podziwiaj unikalne płyty 
nagrobne z XV i XVI w. Zobacz Złotą 
Kaplicę z sarkofagiem i pomnikiem 
pierwszych polskich władców, a także 
podziemia, w których znajdują się m.in. 
relikty pierwszej katedry. Nie przegap 
Kościoła Najświętszej Marii Panny 
obok katedry, Muzeum Archidiece-
zjalnego i Rezerwatu Archeologicz-
nego Genius loci. Koniecznie zajrzyj 
do Bramy Poznania – Interaktywnego 
Centrum Historii Ostrowa Tumskiego.

Ostrów Tumski

Ostrów Tumski1

Wieża z zamkiem znajduje się na 
Wzgórzu Przemysła i dominuje nad 
Starym Miastem. Na jej szczycie mieści 
się taras widokowy, na który możemy 
wjechać windą lub wejść schodami. 
Rozpościera się z niego piękny widok. 

Góra Przemysła 1 
www.mnp.art.pl

wstęp od 1 zł, we wtorki wstęp bezpłatny

Wieża widokowa 
– Zamek Przemysła2

Będąc na Starym Rynku z pewnością 
zauważysz renesansowy Ratusz – jeden 
z najpiękniejszych zabytków architek-
tury renesansowej w Polsce, nazywany 
przez niektórych „najładniejszym na 
północ od Alp”. Wnętrza mieszczą dziś 
Muzeum Historii Miasta Poznania. 
Koniecznie zobacz dwa blaszane 
koziołki z ratuszowej wieży, które 
codziennie w samo południe trykają 
się 12 razy.

Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl

wstęp od 1 zł, z Poznańską Kartą Tury-
styczną i w soboty wstęp bezpłatny

Ratusz6

Z a m e k  C e s a r s k i  t o  o s t a t n i a 
i najmłodsza rezydencja monarsza 
w Europie. Powstał dla niemieckiego 
cesarza Wilhelma II. Możesz zwiedzić 
zamek z przewodnikiem w dzień 
i w nocy, zobaczyć sale, niedostępne 
piwnice i strych. Dzięki temu odkryjesz 
piękno tej niezwykłej budowli, poznasz 
jej zakamarki i tajemnice.

ul. Św. Marcin 80/82 
www.zamek.poznan.pl

zwiedzanie samodzielne bezpłatne, 
z przewodnikiem od 10 zł

Zamek Cesarski3

Fort III to doskonale zachowany fort 
artyleryjski z 1881 roku będący częścią 
Twierdzy Poznań. Skorzystaj z możli-
wości zwiedzania fortu samodzielnie 
lub z przewodnikiem. Trasa zwiedzania 
obejmuje zarówno cześć podziemną, 
jak i naziemną fortu. Część podziemna 
obejmuje koszary, wielką prochownię, 
która mogła pomieścić 35 ton czarnego 
prochu, kaponierę barkową, schron 
pogotowia podwalni artyleryjskiej 
oraz labirynt pomieszczeń kaponiery 
czołowej, której grubość murów prze-
kracza 3 metry i która strzegła dostępu 
do fosy.

ul. Krańcowa 81
www.ptpf.org.pl/fort3/zwiedzanie

wstęp od 3 zł, z Poznańską Kartą Tury-
styczną 50% zniżki
Fort znajduje się na terenie Nowego Zoo, 
dlatego konieczny jest dodatkowo zakup 
biletu do Zoo – od 8  zł (z Poznańską 
Kartą Turystyczną kupisz 
bilet ulgowy).

Fort III4

Mural wykonany na ścianie kamienicy 
w technice 3D opowiada historię 
zabytkowej dzielnicy Śródka. Znaj-
dziesz tam namalowanego księcia, 
hejnalistę, kota czy sklepik rzeź-
nika. Mural został wybrany jednym 
z 7 Nowych Cudów Polski (2016 r.) 
w konkursie National Geografic Traveler.

ul. Śródka

Mural 3D 
– Śródka5

To miejsce, to nie tylko centrum 
handlowe, ale także sztuka. A wszystko 
w otoczeniu najwyższej klasy archi-
tektury nawiązującej do XIX-wiecz-
nego stylu przemysłowego. Zajrzyj 
koniecznie! Oprócz wielu sklepów, znaj-
dują się tu także ogródki kawiarniane, 
park, kluby, centrum sztuki i hotel.

ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

Stary Browar50508

Wybrane BEZPŁATNE 
lub TANIE ATRAKCJE, 
które z pewnością 
uczynią Twój 
pobyt w Poznaniu 
niezapomnianym

Wstęp do wielu 
MUZEÓW i na 
wiele EKSPOZYCJI 
w niektóre dni lub 
z Poznańską Kartą 
Turystyczną jest 
BEZPŁATNY lub 
ZE ZNIŻKĄ

Cytadela to największy park miejski 
(ok. 100 ha). Jedno z ulubionych miejsc 
wypoczynku i rekreacji poznaniaków, 
z bogatą ofertą muzealną. Na terenie 
parku zainstalowano m.in. największą 
z prac plenerowych Małgorzaty 
Abakanowicz „Nierozpoznani”. 

al. Armii Poznań/ul. Szelągowska

Cytadela18

Wokół jeziora (tylko 2 km od Starego 
Rynku) możesz znaleźć ścieżki piesze 
i rowerowe, kąpielisko, tory minigolfa 
i do gry boulle, całoroczny sztuczny 
stok narciarski i kolejkę górską Adrena-
line. Obok znajduje się aquapark Termy 
Maltańskie, a wzdłuż jeziora przebiega 
trasa wąskotorowej Kolejki Parkowej 
Maltanka, jadącej do Nowego Zoo. 
W okresie zimowym na zachodnim 
brzegu jeziora czynne jest lodowisko.

Jezioro 
Maltańskie20

Jeśli jesteś miłośnikiem błogiego 
leniuchowania, jak i aktywnego wypo-
czynku skorzystaj z szeregu atrakcji 
w ramach Plaż Miejskich. Odbywają 
się tu również liczne imprezy plene-
rowe, dzięki którym miejsca te tętnią 
życiem przez całe wakacje. Z Plaż Miej-
skich można korzystać od 1 czerwca 
do 31 sierpnia.
www.facebook.com/Plaża-Miejska-
Poznań-The-City-Beach-Poznan

Tereny nad Wartą22

Przez cały rok jezioro i otaczające je 
lasy są bardzo atrakcyjnym miejscem 
wypoczynku i rekreacji. Liczne ścieżki 
biegowe i trasy rowerowe, boisko 
do siatkówki plażowej, kąpielisko, 
wypożyczalnia sprzętu sportowego, 
motel i restauracja przyciągają wielu 
mieszkańców Poznania i okolic. 

Jezioro 
Strzeszyńskie21

Część parkowa obfituje w przepiękne 
drzewa, krzewy i kwiaty. W pawilonie 
zwierząt zmiennocieplnych możesz 
podziwiać warany, inne gady, płazy 
(w tym gigantyczne żaby – kurczaki 
górskie) i ryby. W wyremontowanej 
Starej Ptaszarni możesz zobaczyć 
najmniejsze małpki świata tamaryny 
złote i białoczube.

ul. Zwierzyniecka 19
www.zoo.poznan.pl

wstęp wolny, pawilon zmiennocieplnych 
od 6 zł

Stare Zoo19

Poznań oferuje znakomite 
warunki do RELAKSU 
wśród LASÓW 
i JEZIOR, daje wiele 
możliwości zwolennikom 
AKTYWNEGO 
WYPOCZYNKU

Latem odwiedź koniecznie Stary Port 
nad Wartą. Do Twojej dyspozycji są 
trzy statki pasażerskie. Rejsy odbywają 
się na trasach: Stary Port – Starołęka 
– Stary Port oraz Stary Port – Karolin 
– Stary Port. Standardowy rejs trwa 
ok. 70 minut. 
www.facebook.com/
PrzystanStaryPortPoznan

Wypożyczalnia sprzętu wodnego 
zlokalizowana jest w pobliżu ul. Ewan-
gelick iej,  w sąsiedztwie Konte -
nerArt i  funkcjonuje codziennie 
w sezonie letnim.
www.facebook.com/PrzystańWypoży-
czalnia-łódekPoznańChwaliszewo

To jedyne tego typu muzeum w Polsce 
i trzecie co do wielkości w Europie. 
Zebrane w nim instrumenty muzyczne 
pochodzą ze wszystkich zakątków 
świata. Wystawę stałą stanowi kolekcja 
instrumentów lutnicz ych.  Per łą 
kolekcji są instrumenty lutnicze 
od XVI do XX  w., w tym skrzypce 
Marcina Groblicza (Kraków ok. 1600 r.), 
Dankwarta jak również instrumenty 
włoskich mistrzów. W muzeum zoba-
czyć można również bogatą kolekcję 
fortepianów, zbiór instrumentów drew-
nianych i blaszanych.

Stary Rynek 45 
www.mnp.art.pl

wstęp od 1 zł, z Poznańską 
Kartą Turystyczną i w soboty wstęp 
bezpłatny

Muzeum 
Instrumentów 
Muzycznych

12

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. 61 878 56 96, 61 878 55 06

Więcej o Poznaniu:
www.poznan.travel

Tekst: Marta  Stawińska
2017

www.facebook.com/Poznan.travel
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ul. Szkolna 4, tel. 61 852 07 42
www.spolem-gss.com.pl/bapetyt.html

danie główne od 10 zł

Bar Mleczny 
Apetyt23

pl. Wolności 1, tel. 61 852 51 30
www.caritaspoznan.pl/placowki.php/
placowka/57

danie główne od 10 zł

Bar Mleczny 
Caritas 
„U Krystyna”

24

ul. Wroniecka 18, tel. 600 123 365 
www.lapupapu.pl
www.facebook.com/Łapu-Papu-Burger

burger od 10 zł

Łapu Papu 
– burgery25

ul. Kwiatowa 1, tel. 570 452 752 
ul. Kościelna 9, tel. 730 226 239
www.facebook.com/swkrowa

burger od 13 zł

Święta Krowa 
– burgery26

pl. Wiosny Ludów 2, tel. 881 217 622
www.facebook.com/checkpointpoznan

burger od 11 zł

Checkpoint 
– burgery27

pl. Waryńskiego 14 
tel. 792 661 661, 61 307 77 70 
ul. Wrocławska 2, tel. 61 307 60 76
www.nalesnikarnia-gramofon.pl
www.facebook.com/nalesnikarnia.
gramofon

danie główne od 6 zł

Gramofon 
– naleśnikarnia31

Miejscem, które słynie z kebabów jest 
ul. Wielka.

kebab od 9 zł

Kebab34

ul. Kwiatowa 3, tel. 61 222 00 01 
ul. Mickiewicza 24, tel. 61 223 37 35
www.manekin.pl/15/kwiatowa
www.manekin.pl/16/mickiewicza
www.facebook.com/Manekin-Poznań

danie główne od 8,50 zł

Manekin 
– naleśnikarnia30

ul. 23 Lutego, tel. 61 852 52 41 
ul. Zeylanda 3, tel. 61 843 40 27
www.green-way.com.pl
www.facebook.com/greenwaypoznan

danie główne od 8 zł

Green Way – bar 
wegetariański33

ul. Kwiatowa 1, tel. 61 225 93 59
www.lapupapu.pl
www.facebook.com/
Łapu-Papu-Baguette

bagietka od 9,50 zł

Łapu Papu 
Baguette 
– kanapki

29

ul. Półwiejska 19/10 (III piętro) 
tel. 607 062 224
www.hostelawangarda.pl
www.facebook.com/hostelawangarda

cena od 30 zł

Hostel 
Awangarda38

Al. Marcinkowskiego 20A 
tel. 61 852 20 74
www.lagitarra.com
Facebook: Hostel-La-Guitarra

cena od 4 zł

Hostel 
La Guitarra 39

ul. Rybaki 6A (I piętro), tel. 507 07 01 07
www.melangehostel.com
www.facebook.com/melange.hostel

cena od 35 zł

Melange Hostel 
Poznań40

ul. Niezłomnych 1 (wejście C) 
tel. 61 646 83 00, 501 957 357
www.hoteltraffic.pl
www.facebook.com/TrafficHotelPoznan

cena od 39 zł

Hotel Traffic42

ul. Dąbrowskiego 27A 
tel. 793 27 27 20
www.sodahostel.com
www.facebook.com/SodaHostel

cena od 46 zł

Soda Hostel37

ul. Zamkowa 1/2 
tel. 61 853 09 10, 881 795 695
www.hillinn.pl
www.facebook.com/HillInnPoznan

cena od 40 zł

Hill Inn45
ul. Kramarska 1/6 
tel. 61 223 60 61, 534 899 427
www.retrohostel.pl
www.facebook.com/RETROHOSTEL

cena od 25 zł

Retro Hostel44
ul. Świętosławska 12 
tel. 61 639 34 97, 730 692 278
www.tey-hostel.pl
www.facebook.com/TeyHostel

cena od 25 zł

Tey Hostel46
ul. Taczaka 23 
tel. 61 88 33 470, 796 230 555
www.hostel.poco-loco.pl
www.facebook.com/PocoLocoPoland

cena od 35 zł

Poco Loco 
Hostel43

ul. Strzelecka 13, tel. 61 851 67 62 
ul. Szamarzewskiego 13, tel. 795 906 906
www.pyrabar.pl
www.facebook.com/pyrabar

danie główne od 6 zł

Pyra Bar – Dania 
z ziemniaków35

ul. Szkolna 7, tel. 602 272 573
www.facebook.com/TylkoUnasUdziadka

danie główne od 7 zł

Tylko u nas 
– U Dziadka 
– kuchnia 
domowa

36

ul. Piekary 1, tel. 882 736 437 
ul. Kościelna 38, tel. 695 644 944 
parking Franowo, tel. 601 373 520
www.foodpatrol.pl
www.facebook.com/FoodPatrolPL

burger od 10 zł

Food Patrol 
– burgery28

Stary Rynek 76 
tel. 61 852 32 85, 601 646 581
www.avanti.poznan.pl
www.facebook.com/avanti.spaghetteria

danie główne od 4,90 zł

Avanti 
– Spagetteria32

Chcesz tanio ZJEŚĆ?  
W Poznaniu 
znajdziesz wiele 
miejsc serwujących 
tanie i smaczne dania 
i przekąski

Tanie spanie 
w Poznaniu? 
To naprawdę możliwe. 
Poznań oferuje 
NOCLEGI w licznych, 
atrakcyjnie położonych 
i komfortowych 
hotelach i hostelach 
za niewygórowaną 
cenę

ul. Drzymały 3 
tel. 61 848 58 36, 664 081 981
www.schronisko-tpd.pl
www.facebook.com/ssmtpd

cena od 30 zł

Szkolne 
Schronisko 
Młodzieżowe TPD
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Poznań 
na każdą 

kieszeń

Atrakcje bezpłatne bądź ze zniżką, miejsca serwujące 
tanie i smaczne jedzenie, niedrogie noclegi.


