
© 2016 www.topmapa.pl

Zwierzęta tutaj przebywają w warunkach 
zbliżonych do naturalnych. Aby obejrzeć 
blisko 2 tysiące zwierząt, zwiedzający 
Zoo mogą korzystać z 3 wytyczonych 
szlaków.  W 2009 r. otwarto  słoniarnię, 
a  w  2013  r. w Zoo zamieszkały niedź-
wiedzie brunatne. Po Zoo jeżdżą kolejki 
ułatwiające zwiedzanie. Na terenie Zoo 
znajduje się również XIX-
-wieczny fort udostęp-
niony do zwiedzania.

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

Nowe ZOO18

Eksponaty poświęcone pradziejom 
Wielkopolski oraz bogaty zbiór sztuki 
egipskiej i nubijskiej. Przepiękny 
dziedziniec z obeliskiem Ramzesa. 
Imponująca oferta imprez oraz warsz-
tatów (w  tym również 
dla dzieci).

ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

Muzeum 
Archeologiczne10

Wznoszące się obok ratusza kolorowe 
domki z charakterystycznymi podcie-
niami były niegdyś miejscem, w którym 
handlowano rybami, świecami i solą. Na 
niektórych z nich można jeszcze odna-
leźć znaki handlowe budników z XVI w.

Stary Rynek

Domki budnicze8
Odwiedzający dowiedzą się skąd 
pochodzi kształt rogala świętomar-
cińskiego, jakie są tajniki jego recep-
tury, a nawet sami mogą brać udział 
w wypieku pod okiem 
Rogalowego Mistrza.

Stary Rynek 41/2  
(wejście od ul. Klasztornej)
www.rogalowemuzeum.pl

Rogalowe Muzeum 
Poznania9

Wielu egipskich bogów 
przedstawiano 

pod postacią 
zwierząt

Jeden z najbardziej monumental-
nych barokowych kościołów w Polsce. 
Wewnątrz znajdują się m.in. słynne 
organy – dzieło znanego XIX-wiecz-
nego organmistrza Fryderyka Lade-
gasta. Pod całą długością świątyni 
ciągną się podziemia, gdzie w XX w. 
składowano wino, gdyż panował w nich 
odpowiedni mikroklimat.

ul. Klasztorna 11 (wejście od ul. Gołębiej)

Kościół farny 
św. Stanisława11

Kiedyś jedna z najlepszych szkół 
wyższych w Polsce (XVIII w.), obecnie 
siedziba Urzędu Miasta Poznania. 
W 1806 r. przez trzy tygodnie mieszkał tu 
Napoleon. To wtedy niemiecki kronikarz 
pisał, że Poznań jest stolicą świata. Tu 
koncertował Fryderyk Chopin. W sezonie 
na dziedzincu odbywają się liczne 
koncerty, spektakle i spotkania.

pl. Kolegiacki 17

Kolegium 
pojezuickie12

Brama Poznania to nowoczesne 
centrum interpretacji dziedzictwa 
opowiadające o dziejach Ostrowa 
Tumskiego, w szczególności o roli, 
jaką to miejsce odegrało 
w czasach kształtowania 
się Państwa Polskiego.

ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl

Brama Poznania 
ICHOT17

Największy park miejski (ok. 100 ha). 
Do XIX w. było to wzgórze, które potem 
zostało przekształcone w potężny fort, 
będący zwieńczeniem twierdzy Poznań. 
Po wojnie przekształcony w park. Jedno 
z ulubionych miejsc wypoczynku 
i rekreacji poznaniaków, z bogatą 
ofertą muzealną (Muzeum Uzbrojenia 
i Muzeum Armii Poznań). Na terenie 
parku zainstalowano największą z prac 
plenerowych Małgorzaty Abakanowicz 
„Nierozpoznani”.

al. Armii Poznań/ul. Szelągowska

Cytadela13

Usytuowane w pięknym, rozległym 
parku Cytadela powstałym w miejscu 
dawnego Fortu Winiary. Doskonałe 
miejsce dla miłośników militariów 
zarówno w polskim, niemieckim jak 
i radzieckim wydaniu.

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

Muzeum 
Uzbrojenia14

Pierwsza polska katedra z X w. Wewnątrz 
warte uwagi są płyty nagrobne 
z XV-XVI  w., oraz XIX-wieczna Złota 
Kaplica, w której znajduje się sarkofag 
oraz pomnik pierwszych polskich 
władców Mieszka I i Bolesława Chro-
brego. W podziemiach można zobaczyć 
relikty pierwszej katedry, grobowce 
pierwszych władców oraz baptysterium. 
Obok katedry powstało nowoczesne 
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa 
Tumskiego „Brama Poznania”.

ul. Ostrów Tumski 17

Katedra16

Mural wykonany na ścianie kamienicy 
w technice 3D opowiada historię dziel-
nicy Śródka. Znajdziemy tam księcia, 
hejnalistę, kota czy sklepik rzeźnika. 
Wybrany jednym z 7 Nowych Cudów 
Polski (2016 r. ) w konkursie National 
Geografic Traveler.

ul. Śródka  

Mural 3D 
– Śródka15

W Parku Wilsona znajduje się ponad 
stuletnia, największa w Polsce i jedna 
z największych w Europie Palmiarnia. 
Na powierzchni 4  600  m² mieści się 
około 17 tysięcy roślin 700 gatunków 
i odmian z krajów o ciepłym i gorącym 
oraz spora kolekcja (170 
gatunków) ryb egzotycz-
nych (m.in. piranii). 

ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl

Palmiarnia1

Wytyczony został wraz z Al. Marcin-
kowskiego pod koniec XVIII w. Otacza 
go zespół reprezentacyjnych gmachów 
m.in. Muzeum Narodowe, dawny Hotel 
Bazar czy Biblioteka Raczyńskich. Na 
placu odbywa się również wiele imprez 
i koncertów, jest to także miejsce wypo-
czynku i relaksu.

Plac Wolności4

Kompleks sportowo-rekreacyjny poło-
żony na płn. brzegu Jeziora Maltań-
skiego. Doskonałe miejsce wypoczynku 
i relaksu. Znajduje się tu 18 basenów 
sportowych i rekreacyjnych, baseny 
z wodą termalną, atrakcje aquaparku 
(m.in. plaża, 11 zjeżdżalni, 2 rwące 
“dzikie rzeki”, statek piracki), 14 stref 
re l a k s u ,  k i l k a n a ś c i e 
rodzajów saun i wellness 
przez cały rok.

ul. Termalna 1
www.termymaltanskie.com.pl

Termy Maltańskie19

Wzdłuż płn. brzegu Jeziora Maltań-
skiego biegnie trasa kolejki parkowej 
Maltanka, którą można dojechać do 
Nowego Zoo. Trasa to około 3,8  km. 
Kolejka kursuje codziennie od końca 
kwietnia do końca września. Obecnie 
wagoniki są ciągnięte m.in. przez 
parowóz Borsig z 1925 r.

Kolejka Maltanka20

Do całego kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego, położonego nad 
Jeziorem Maltańskim, należy pierwszy 
w Polsce całoroczny sztuczny stok 
narciarski, wypożyczalnia sprzętu spor-
towego (rowerów, rolek, pojazdów), 
letni tor saneczkowy czy kolejka 
górska Adrenaline.

ul. Wiankowa 2
www.maltaski.pl

Malta Ski22
Podczas wycieczki po nowoczesnym 
browarze można zobaczyć cały cykl 
produkcji piwa aż po rozlewnię i degu-
stację w firmowym pubie. Wycieczki orga-
nizowane są niekiedy również w nocy, 
a także z udziałem profesjonalnego kipera 
– piwoznawcy, który wytłu-
maczy m.in. jaki piwo ma 
zapach i dźwięk. 

ul. Szwajcarska 11
www.zwiedzaniebrowaru.pl

LECH Browary 
Wielkopolski23

Znajduje się tylko 2 km od Starego 
Rynku. Na torze regatowym odbywa się 
wiele zawodów sportowych – mistrzostw 
świata i Europy w sportach wodnych. 
Dokoła można znaleźć m.in.: ośrodki 
sportowe, ścieżki piesze i rowerowe, tory 
minigolfa i do gry boulle, całoroczny stok 
narciarski i kolejkę górską Adrenaline.

Jezioro 
Maltańskie21Ostatnia i najmłodsza rezydencja 

monarsza w Europie. Powstał dla 
cesarza Wilhelma II. Po I wojnie świa-
towej w Zamku działał m.in. Wydział 
Matematyczny Uniwersytetu Poznań-
skiego, którego absolwenci złamali 
w latach 30-tych XX w. kod niemieckiej 
maszyny szyfrującej Enigma. Obecnie 
Zamek pełni rolę centrum kultury 
(wystawy, kino, teatr, koncerty).

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

Zamek Cesarski3

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

Wieża widokowa – 
Zamek Przemysła5

Muzeum posiada m.in. unikatowy 
zbiór portretów trumiennych, bogatą 
kolekcję malarstwa polskiego (Młoda 
Polska) i europejskiego. Znajduje się 
tu najcenniejsza w Polsce kolekcja 
malarstwa hiszpańskiego, a także 
jedyny w Polsce obraz Moneta „Plaża 
w Pourville”.

Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

Muzeum Narodowe
w Poznaniu6

INEA Stadion, miejsce gdzie swoje 
mecze rozgrywa drużyna Lecha Poznań 
zaprasza na wycieczki z przewodni-
kiem. Podczas zwiedzania można zoba-
czyć: Korytarz Sław, Szatnie Gości czy 
poziom boiska wraz z ławkami rezer-
wowych. INEA Stadion jest również 
miejscem koncertów oraz konferencji.

ul. Bułgarska 17
www.ineastadion.pl

INEA  Stadion2

Perła renesansu z XVI w. Wewnątrz 
Ratusza znajduje się Wielka Sień 
z bogato dekorowanym, oryginalnie 
zachowanym renesansowym sklepie-
niem. Codziennie w samo południe na 
wieży ukazują się dwa blaszane koziołki, 
które trykają się 12 razy. Obecnie mieści 
się tu Muzeum Historii 
Miasta Poznania.

Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl

Ratusz7

Mapa centrum z atrakcjami
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Poznań 
najkrócej

Atrakcje turystyczne, teatr, 
muzyka, wydarzenia.
Wybrane muzea,  
restauracje, kluby, sklepy.

INFORMACJA 
TURYSTYCZNA

ul. Bukowska 285
tel. 61 849 21 40
Otwarte: 
pon.-pt. 8-21, sob. - niedz. 10-17

Port Lotniczy 
Poznań-Ławica27

ul. Dworcowa 2 
tel. 61 633 10 16
Otwarte: 
pon.-pt 8-21, sob.-niedz. 10-17

Poznań Główny 
− Dworzec 
Kolejowy

28

Autorska kuchnia regionalna, która 
zdobywa uznanie smakoszy autentycz-
nością, prostotą, smakiem i niewygóro-
wanymi cenami.

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

Modra Kuchnia34

Kuchnia polska w nowoczesnym 
wydaniu. Eleganckie wnętrze, sezo-
nowe menu oparte o lokalne składniki.

ul. Kościelna 43
www.zagrodabamberska.pl

Zagroda 
Bamberska 

35

W ofercie oprócz sushi można także 
znaleźć dania ciepłe, orientalne desery 
i menu dziecięce.

pl. Andersa 5
www.matti.pl

Matti Sushi40

Sprawdzony DJ’ski team, który gra tu 
tak dobrze, że imprezy zazwyczaj nie 
kończą się przed 5 rano.

ul. Półwiejska 18
www.klubopcja.pl

Opcja44Teatr Polski szczyci się 140-letnią 
historią. W jego bogatym repertuarze 
znajdują się dzieła klasyczne i współ-
czesne, często prezentowane w śmia-
łych interpretacjach.

ul. 27 Grudnia 8/10
www.teatr-polski.pl

Teatr Polski32

Nowoczesny repertuar z różnorodnymi 
propozycjami. Teatr Nowy obecnie 
prezentuje ponad 350 przedstawień 
dla około 80 tysięcy widzów w sezonie.

ul. Dąbrowskiego 5 
www.teatrnowy.pl

Teatr Nowy30

Filharmonia 
Poznańska31

Jedna z  najbardziej znanych i  cenio-
nych scen muzycznych w Polsce. Często 
goszczą tu wybitni artyści i zespoły 
z całego świata.

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

Pyra Bar36
Bar stylistycznie bawiący się estetyką 
PRL. W karcie 99% dań zawiera ziem-
niaki, w tym lokalne i lubiane do dziś 
klasyki: plyndze, pyra z gzikiem, a do 
tego kompocik.

ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

Jedna z  najmniejsz ych restau-
racji w  Polsce, kuchnia tradycyjna 
w nowych interpretacjach.

ul. Ostrówek 6 
www.vinebridge.pl

Vine Bridge39

OFF Garbary to przestrzeń łącząca 
gastronomię, sztukę i kulturę. Miejsce 
spotkań, imprez, koncertów i niestan-
dardowych wydarzeń dla każdego 
i w każdym wieku.

ul. Małe Garbary 7a
www.facebook.com/garbaryoff

OFF Garbary45

W każdy weekend z  wyjątkiem co 
drugiej soboty miesiąca odbywa się 
tu Pchli Targ. Natomiast w każdą drugą 
sobotę miesiąca ma miejsce największa 
w Polsce Giełda Antyków.

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

Giełda Stara 
Rzeźnia50

Można tu zakupić serię unikalnych 
pamiątek miejskich – wszystkie wcho-
dzące w  jej skład gadżety zostały 
zaprojektowane przez młodych 
polskich projektantów.

ul. Ratajczaka 44
www.salonposnania.wordpress.com

Salon Posnania51

Klubowa przestrzeń doświadczalna 
zapewniająca bogactwo multimedial-
nych wrażeń. Muzycznie z jednej strony 
dubstep, trap czy drum’n’bass, z drugiej 
– szeroko pojęte techno w  swoich 
najróżniejszych odmianach.

ul. Grochowe Łąki 5
www.projektlab.pl

Projekt Lab46

Yeżyce Kuchnia42
Nowoczesna kuchnia, często inspiro-
wana polskimi tradycjami kulinarnymi, 
oparta o sezonowe produkty. Nieba-
nalne menu sprawdzi się podczas 
lunchu i nieformalnej kolacji. 

ul. Szamarzewskiego 17
www.yezycekuchnia.pl

Klub Muzyczny 
Dragon47

Klub Dragon to miejsce, w którym 
bije alternatywne serce miasta. 
W programie znajdują się koncerty, 
spektakle, projekcje, happeningi, warsz-
taty i inne aktywności artystyczne.

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

Blue Note 
Jazz Club48

Idealne miejsce dla osób poszukujących 
żywego kontaktu ze sztuką – koncerty 
największych gwiazd jazzu oraz 
pokrewnych gatunków muzycznych.

ul. Kościuszki 76/78 
(Centrum Kultury „Zamek”) 
www.bluenote.poznan.pl

Brovaria38
Własny mikro-browar, a  do tego 
kuchnia k ierowana przez Pawła 
Rozmiarka, dwukrotnego zdobywcę 
kulinarnego pucharu Polski.

Stary Rynek 73/74
www.brovaria.pl

Teatr 
Muzyczny33

Od kilku lat poznańska operetka jest na 
fali. W bogatym repertuarze znalazły się 
między innymi bardzo udane adaptacje 
słynnych musicali.  Obok stałego 
programu, odbywają się tu liczne 
gościnne koncerty i spektakle artystów 
z Polski i z zagranicy.

ul. Niezłomnych 1e
www.teatr-muzyczny.poznan.pl

TEATR 
I MUZYKA

ZWIEDZANIE – 
INFORMACJE 
PRAKTYCZNE

INNE WYBRANE 
RESTAURACJE

WYBRANE 
WYDARZENIA

ŻYCIE NOCNE

ZAKUPY

Autorska, lekka kuchnia czerpiąca 
z  bogatych kulinarnych polskich 
tradycji dworskich i  mieszczańskich. 
Odtwarzają stare przepisy, przywracają 
zapomniane polskie smaki.

pl. Wolności 13
www.toga.poznan.pl

Toga37

Zielone stragany
Świeże warzywa i owoce oraz lokalne 
produkty znajdziemy na poznańskich 
rynkach: Wielkopolskim, Bernardyń-
skim i Jeżyckim. Nieco dalej od szlaku 
turystycznego warto zajrzeć na Rynek 
Wildecki i Łazarski.

Poznań za pół ceny
Jedyny weekend w  ciągu roku 
z  50% rabatem w  hotelach, restau-
racjach, muzeach i  wielu innych. 
Około 180 partnerów akcji i  bogaty 
program turystyczny.

kwiecień/maj
www.poznanzapolceny.pl

KontenerART
KontenerART to mobilne centrum 
kultury nad brzegiem Warty. Odbywają 
się tu liczne koncerty, spotkania i warsz-
taty. Poznańskie „Kontenery” sąsiadują 
także z plażą miejską, dopełniającą 
letnią ofertę o atrakcje sportowe.

maj-wrzesień
www.kontenerart.pl

Ethno Port Festiwal
Święto miłośników nurtu muzycznego 
określanego jako „world music”. Zali-
czany do 25 najlepszych festiwali world 
music na świecie.

czerwiec
www.ethnoport.pl 

Dni Twierdzy Poznań 
Dwudniowe święto dla miłośników 
fortyfikacji .  Możliwość poznania 
poznańskich fortyfikacji od najdawniej-
szych wałów grodu Mieszka, przez XIX-
-wieczną twierdzę fortową po schrony 
z okresu zimnej wojny.

26-27 sierpnia
www.dnitwierdzypoznan.pl

Poznań Baroque 
Festiwal prezentujący muzykę dawną 
w wielu odsłonach jest próbą ukazania 
różnorodności muzyki barokowej oraz 
sposobów, w jaki jest odczytywana 
i pielęgnowana.

listopad
www.poznanbaroque.com

REGIONALNA 
KUCHNIA 
– WYBRANE 
RESTAURACJE 

REGIONALNA 
KUCHNIA 
– WYBRANE 
RESTAURACJE 

POZNAŃSKA  
KARTA TURYSTYCZNA
Poznańska Karta Turystyczna to 
najlepszy sposób na zwiedzanie miasta 
niewielkim kosztem. Karta upoważnia do 
bezpłatnego korzystania z komunikacji 
miejskiej, a  także do darmowego 
wejścia do muzeów i rabatów w wielu 
atrakcyjnych miejscach. Dostępna jest 
w  punktach Informacji Turystycznej 
i w wybranych hotelach w wersji jedno-, 
dwu- i trzydniowej, ulgowej i normalnej 
w  opcji z  komunikacją i  bez. Więcej 
informacji na www.karta.poznan.pl. 

AUDIOPRZEWODNIKI
Z audioprzewodnikami można zwiedzać 
miasto we własnym tempie i w dowolnej 
kolejności. Audioprzewodniki zostały 
przygotowane w  formacie mp3. 
Przygotowano propozycję czterech 
tematycznych tras turystycznych: 
Najstarszy Poznań, Stare Miasto, 
Poznań XIX-wieczny i   Szlakiem 
Modernizmu. Więcej informacji na  
www.poznan.travel.pl.

LINIE TURYSTYCZNE
M i e j s k i e  P r z e d s i ę b i o r s t w o 
K o m u n i k a c y j n e  z a p r a s z a  n a 
przejażdżki zabytkowymi tramwajami 
i autobusami. Tramwajem nr 0 można 
wybrać się do Muzeum Komunikacji 
Miejskiej bądź skorzystać z  objazdu 
po najciekawszych częściach Miasta. 
Trasa autobusu nr 100 prowadzi od 
ulicy Marcinkowskiego (obok Muzeum 
Narodowego) przez centrum miasta 
do Nowego Zoo, a następnie poprzez 
dzielnice Łazarz i Jeżyce do centrum.  
Autobusy i tramwaje kursują w soboty, 
niedziele i święta począwszy od kwietnia 
do końca września. Szczegóły na 
www.poznan.travel, www.mpk.poznan.pl 
i www.ztm.poznan.pl.

ul. Ratajczaka 44
tel. 61 194 31, 61 851 96 45
Otwarte: pon.-pt. 10-19, sob. 10-17

Arkadia24

Stary Rynek 59
tel. 61 852 61 56
Otwarte:
16.10.-30.04.: 
pon. - pt 10-18, sob. - niedz. 10-17
1.05.-15.10.:  
pon - sob. 10-20, niedz. i święta 10-18

Centrum 
Informacji 
Turystycznej
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ul. Głogowska 14
tel. 61 869 20 84  
Otwarte tylko podczas trwania
imprez targowych.

Międzynarodowe 
Targi Poznańskie 
(Hol Wschodni)

26

Repertuar dla koneserów z  szerokim 
wyborem klasyki. Eksperymentuje 
wychodząc z repertuarem poza swoje 
mury. Obecnie jedna z najlepszych scen 
operowych w kraju.

ul. Fredry 9 
www.opera.poznan.pl

Teatr Wielki 
(Opera)29

Stary Browar49
Nie tylko centrum handlowe, ale także 
sztuka, a to wszystko w otoczeniu 
najwyższej klasy architektury nawią-
zującej do XIX-wiecznego stylu prze-
mysłowego. Oprócz wielu sklepów, 
znajdują się tu ogródki, kluby, park, 
centrum sztuki i hotel.

ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

Imieniny Ulicy 
Święty Marcin
Bar wny korowód i  ca łodniowa 
zabawa w  centrum miasta, której 
najważniejszym rekwizytem jest 
rogal świętomarciński.

11 listopada
www.zamek.poznan.pl

Międzynarodowy 
Festiwal Rzeźby 
Lodowej 
Wirtuozi dłut i pił łańcuchowych 
wyczarowują z brył lodu prawdziwe 
cuda. W tym samym czasie odbywa 
s ię  B et le jem Poznańsk ie,  cz y l i 
jarmark bożonarodzeniowy.

grudzień
www.icefestival.poznan.travel

To miejsce dla ludzi otwartych na nowe 
doznania, ciekawych świata i odważ-
nych. A wszystko za sprawą jedzenia 
w  ciemności, w  której klasyczne 
i wyszukane potrawy smakują inaczej. 

ul. Garbary 48
www.darkrestaurant.pl

Dark Restaurant41

Maltafestival Poznań 
Jeden z  najważniejszych festiwali 
teatralnych w Europie, którego oferta 
obejmuje takie dziedziny twórczości, 
jak: teatr/performance, muzykę, taniec, 
film/sztuki wizualne i wykracza poza 
ramy instytucji i budynków teatralnych.

czerwiec
www.malta-festival.pl

Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Więcej o Poznaniu:
www.poznan.travel

Tekst: Marta Stawińska

www.facebook.com/Poznan.travel

SQ Klub / 
Słodownia43

Dwa kluby, różne klimaty muzyczne. 
SQ Klub to pierwszy polski klub umiesz-
czony w prestiżowym ranking DJ Mag 
Top 100 Clubs.

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl


