
NAJWAŻNIEJSZE 
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TURYSTYCZNE

1   Palmiarnia Poznańska
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W Parku Wilsona znajduje się ponad stuletnia, 
największa w Polsce i jedna z największych  
w Europie Palmiarnia. Na zwiedzających czeka 
dziewięć pawilonów z 17 tysiącami roślin na-
leżących do 1100 gatunków i odmian z krajów 
o ciepłym i gorącym klimacie oraz bogata ko-
lekcja (170 gatunków) ryb egzotycznych (m.in. 
piranii).

ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl

2   Stadion Poznań
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Stadion Poznań, miejsce gdzie swoje mecze 
rozgrywa drużyna Lecha Poznań, zaprasza na 
wycieczki z przewodnikiem. Podczas zwiedza-
nia można zobaczyć: Korytarz Sław, Szatnie Go-
ści czy poziom boiska wraz z ławkami rezerwo-
wych. Stadion Poznań jest również miejscem 
koncertów oraz konferencji.

ul. Bułgarska 17
www.stadionpoznan.pl

3   Zamek Cesarski
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Ostatnia i najmłodsza rezydencja monarsza  
w Europie, wybudowana w 1910 r. dla cesarza 
niemieckiego Wilhelma II. Po I wojnie świato-
wej w Zamku działał m.in. Wydział Matema-
tyczny Uniwersytetu Poznańskiego, którego 
absolwenci złamali w latach 30-tych XX w. kod 
niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Obec-
nie Zamek pełni rolę centrum kultury (wystawy, 
kino, teatr, koncerty).

ul. Św. Marcin 80/82
www.ckzamek.pl

4   Muzeum Sztuk 
Użytkowych z Wieżą 
Widokową – Zamek 
Przemysła
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Muzeum mieści się w Zamku Przemysła. Można 
tu podziwiać około 2 tysiące muzealiów od śre-
dniowiecza do współczesności. Stała ekspozy-
cja poświęcona jest w całości sztuce użytkowej 
– to jedyne takie miejsce w Polsce. Na szczycie 
wieży zamkowej mieści się taras widokowy, na 
który można wjechać windą lub wejść schoda-
mi.  Rozpościera się z niego piękny widok na 
Stare Miasto.

Góra Przemysła 1
www.mnp.art.pl

5   Muzeum Narodowe
w Poznaniu
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Muzeum posiada m.in. unikatowy zbiór portre-
tów trumiennych, bogatą kolekcję malarstwa 
polskiego (Młoda Polska) i europejskiego. Znaj-
duje się tu najcenniejsza w Polsce kolekcja ma-
larstwa hiszpańskiego, a także jedyny w Polsce 
obraz Moneta „Plaża w Pourville”.

Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

6   Makiety Dawnego
Poznania
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W podziemiach kościoła Franciszkanów znaj-
dują się trzy makiety: makieta dawnego Pozna-
nia, makieta Grodu Pierwszych Piastów i makie-
ta Starego Rynku. Pierwsza makieta pokazuje 
Poznań znany z ryciny Brauna-Hogenberga  
z 1618 r. w skali 1:150. Druga przedstawia wy-
gląd Poznania z czasów pierwszych Piastów (X 
w.), a trzecia (w skali 1:100) przeznaczona jest 
dla osób niewidomych. Modele wykonano me-
toda wypukła i opisano Braillem.

ul. Franciszkańska 2
(wejście od ul. Ludgardy)
www.makieta.poznan.pl

7   Ratusz
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Perła renesansu z XVI w. Wewnątrz Ratusza znaj-
duje się Wielka Sień z bogato dekorowanym, 
oryginalnie zachowanym renesansowym skle-
pieniem. Codziennie w samo południe na wieży 
ukazują się dwa blaszane koziołki, które trykają 
się 12 razy. Obecnie mieści się tu Muzeum Histo-
rii Miasta Poznania (zamknięte do odwołania). 

Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl

12      Kolegium   
pojezuickie
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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. 
Koncertował tu Fryderyk Chopin. W sezonie na 
dziedzińcu odbywają się liczne koncerty, spek-
takle i spotkania.

pl. Kolegiacki 17

13      Cytadela
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Największy park miejski (ok. 100 ha). Do XIX 
w. było to wzgórze winiarskie, które potem 
zostało przekształcone w potężny fort, będący 
głównym elementem potężnej Twierdzy Po-
znań. Po wojnie przekształcony w park. Jedno 
z ulubionych miejsc wypoczynku i rekreacji 
poznaniaków z bogatą ofertą muzealną - Mu-
zeum Uzbrojenia z plenerową wystawą sprzętu 
wojskowego i Muzeum Armii Poznań (doku-
mentacja historii wojskowości wielkopolskiej). 
Na terenie parku zainstalowano największą  
z prac plenerowych Małgorzaty Abakanowicz 
„Nierozpoznani”.

al. Armii Poznań/ul. Szelągowska
www.wmn.poznan.pl

14      Mural 3D
– Śródka
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Mural wykonany na ścianie kamienicy w tech-
nice 3D opowiada historię dzielnicy Śródka. 
Znajdziemy tam księcia, hejnalistę, kota czy 
sklepik rzeźnika. Wybrany jednym z 7 Nowych 
Cudów Polski w konkursie National Geografic 
Traveler.

ul. Śródka

15      Katedra
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Pierwsza polska katedra, wybudowana w 968 r. 
Wewnątrz warte uwagi są cenne Vischerowskie 
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 Chrobrego. W podzie-
miach można zobaczyć relikty pierwszej kate-
dry, grobowce pierwszych władców oraz bap-
tysterium. 

ul. Ostrów Tumski 17

20      Jezioro Maltańskie
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Jeden z najsłynniejszych torów kajakarskich i 
wioślarskich na świecie, często odbywają się tu 
najważniejsze europejskie i światowe imprezy.  
Dokoła można znaleźć m.in.: ośrodki sporto-
we, ścieżki piesze i rowerowe, tory minigolfa i 
do gry boulle, całoroczny stok narciarski, letni 
tor saneczkowy, kolejkę górską Adrenaline czy 
wypożyczalnię sprzętu sportowego (rowerów, 
rolek, pojazdów turystycznych).

ZWIEDZANIE
INFORMACJE PRAKTYCZNE

POZNAŃSKA
KARTA TURYSTYCZNA
Poznańska Karta Turystyczna to najtańszy spo-
sób na zwiedzanie miasta. Karta upoważnia do 
bezpłatnego korzystania z komunikacji miej-
skiej, a także do bezpłatnego wejścia do kil-
kunastu muzeów i ponad stu rabatów w wielu 
atrakcyjnych miejscach. Dostępna jest w punk-
tach 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.
travel.

AUDIOPRZEWODNIKI
Z audioprzewodnikami można zwiedzać mia-
sto we własnym tempie i w dowolnej kolejno-
ści. Audioprzewodniki zostały przygotowane w 
formacie mp3. Przygotowano propozycje czte-
rech tematycznych tras turystycznych: Najstar-
szy Poznań, Stare Miasto, Poznań XIX-wieczny 
i Szlakiem Modernizmu. Więcej informacji na 
www.poznan.travel.

LINIE TURYSTYCZNE
Przejażdżki zabytkowymi tramwajami i au-
tobusami to wielka atrakcja Poznania. Tram-
wajem nr 0 można wybrać się do Muzeum 
Komunikacji bądź skorzystać z objazdu po 
najciekawszych częściach miasta, tramwajową 
linią historyczną H w wybrane niedziele moż-
na przejechać się ze Starego Zoo przez cen-
trum miasta. Trasa autobusu nr 100 prowadzi 
z Dworca Kolejowego Poznań Główny przez 
centrum miasta, okolice Ostrowa Tumskiego 
do Nowego Zoo, a następnie poprzez Dzielnicę 
Cesarską (Muzeum Narodowe, Zamek Cesarski),  
z powrotem na Dworzec Kolejowy. Autobusem  
nr 102 z Dworca Kolejowego można dojechać 
przez centrum miasta do Muzeum Broni Pan-
cernej. Autobusy i tramwaje kursują w niedziele  
i święta począwszy od kwietnia do końca 
września. Szczegóły na www.poznan.travel,  
www.mpk.poznan.pl i www.ztm.poznan.pl. 

INFORMACJA
TURYSTYCZNA
www.it.poznan.travel

21      Stary Rynek

Stary Rynek 59/60, tel. 61 852 61 56
it@plot.poznan.pl

22      Port Lotniczy Poznań
– Ławica

ul. Bukowska 285, tel. 61 852 61 56 
info@airport-poznan.com.pl

8   Domki budnicze

fot
. M

. K
urz

aw
ski

Wznoszące się obok ratusza kolorowe domki z 
charakterystycznymi podcieniami były niegdyś 
miejscem, w którym handlowano rybami, świe-
cami i sola. Na niektórych z nich można jeszcze 
odnaleźć znaki handlowe budników z XVI w.

Stary Rynek

9   Rogalowe Muzeum
Poznania

fot
. J.

 Pi
nd

ych

Muzeum organizuje pokazy wypieku Rogali 
Świętomarcińskich wraz z elementami gwary  
i historii Poznania pod czujnym okiem Rogalo-
wego Mistrza. Pokazy odbywają się w pięknej 
renesansowej kamienicy z widokiem na ratusz 
i koziołki.

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

10      Muzeum 
Archeologiczne
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Muzeum znajduje się w zabytkowym Pałacu 
Górków.  Posiada cenne zbiory archeologiczne  
z terenów całej Polski, w tym poświęcone 
pradziejom Wielkopolski oraz kolekcje po-
zaeuropejskie (bogaty zbiór sztuki egipskiej  
i nubijskiej). Przepiękny dziedziniec z obeli-
skiem Ramzesa II. Imponująca oferta imprez 
oraz warsztatów (w tym również dla dzieci).

ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

11      Kościół farny  
św. Stanisława

fot
. D

. K
rak

ow
iak

Jeden z najbardziej monumentalnych baro-
kowych kościołów w Polsce zbudowany przez 
jezuitów w XVII w. Wewnątrz znajdują się m.in. 
słynne organy XIX-wiecznego organmistrza 
Fryderyka Ladegasta. Pod całą długością świą-
tyni ciągną się podziemia, gdzie w XX w. skła-
dowano wino.

ul. Klasztorna 11 
(wejście od ul. Gołębiej)

16      Brama Poznania
ICHOT
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Brama Poznania to nowoczesne centrum inter-
pretacji dziedzictwa oraz znakomity wstęp do 
zwiedzania miasta. Multimedialna i interaktyw-
na ekspozycja prezentuje dzieje Ostrowa Tum-
skiego – katedralnej wyspy związanej z począt-
kami miasta i polskiej państwowości. Tu zaczy-
na się również Trakt Królewsko-Cesarski - szlak 
prezentujący najciekawsze atrakcje Poznania.

ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl

17      Nowe ZOO
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Ogromny ogród zoologiczny (ponad 120 ha) 
zlokalizowany blisko Jeziora Maltańskiego. 
Zwierzęta przebywają tutaj w warunkach zbli-
żonych do naturalnych. Aby obejrzeć blisko 2 
tysiące zwierząt, zwiedzający Zoo mogą korzy-
stać z 3 wytyczonych szlaków. W 2009 r. otwar-
to słoniarnię, a w 2013 r. w Zoo zamieszkały 
niedźwiedzie brunatne. Po Zoo jeżdżą kolejki 
ułatwiające zwiedzanie. 

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

18      Termy Maltańskie
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Kompleks sportowo-rekreacyjny położony na 
płn. brzegu Jeziora Maltańskiego. Doskonałe 
miejsce wypoczynku i relaksu. Znajduje się tu 
18 basenów sportowych i rekreacyjnych, base-
ny z wodą termalną, atrakcje aquaparku (m.in. 
plaża, 11 zjeżdżalni, 2 rwące “dzikie rzeki”, sta-
tek piracki), 14 stref relaksu, kilkanaście rodza-
jów saun i wellness.

ul. Termalna 1
www.termymaltanskie.com.pl

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

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

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

Poznań
najkrócej

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel. (+48) 61 878 55 06, e-mail: biuro@plot.poznan.pl
www.poznan.travel           www.facebook.com/Poznan.travelwww.facebook.com/Poznan.travel

 

• najlepszy i najtańszy sposób na poznanie miasta

• bezpłatna komunikacja miejska

• bezpłatny wstęp lub rabat do muzeów,
 licznych atrakcji i restauracji

• Karta jest dostępna w punktach informacji turystycznej, 
 wybranych hotelach i atrakcjach oraz przez internet 

 

 

 

 

 

 

 

www.karta.poznan.travel

Poznanska Karta Turystyczna

Poznan City Card | Posener City-Card

Projekt
realizowany 

przez Poznańską
Lokalną Organizację 

Turystyczną

Odkryj Poznań 
z Poznańską Kartą Turystyczną

Poznańska 
Karta Turystyczna



UWAGA: W związku z licznymi remontami prosimy o zapoznanie się z czasowymi zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na stronie: www.ztm.poznan.pl.

ATTENTION:  In view of the road-works please visit www.ztm.poznan.pl to obtain information regarding temporary changes in the functioning of the public transport system.
ACHTUNG: Wegen zahlreicher Straßenbauarbeiten machen Sie bitte mit den vorübergehenden Änderungen bei der Funktionierung der ö�entlichen Verkehrsmitteln vertraut. Alle Informationen finden Sie unter: www.ztm.poznan.pl

© 2019 TopNovum Sp. z o.o., ul. Perzycka 11, 60-182 Poznań, www.topmapa.pl
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TEATR I MUZYKA
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23      Filharmonia 
Poznańska

Jedna z najbardziej znanych i cenionych scen muzycz-
nych w Polsce. Często goszczą tu wybitni artyści i zespo-
ły z całego świata.

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

24      Teatr Muzyczny

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

25      Teatr Nowy

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

ul. Dąbrowskiego 5
www.teatrnowy.pl

26      Teatr Polski

Teatr Polski szczyci się 140-letnią historią. W jego boga-
tym repertuarze znajdują się dzieła klasyczne i współ-
czesne, często prezentowane w śmiałych interpreta-
cjach.

ul. 27 Grudnia 8/10
www.teatr-polski.pl
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27      Teatr Wielki
(Opera)

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

ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

REGIONALNA  KUCHNIA
– WYBRANE RESTAURACJE

28      A nóż widelec

A nóż widelec serwuje dania polskie w autorskim,  
nowoczesnym wydaniu. Michał Kuter, szef kuchni  
i właściciel w jednej osobie, stworzył z dala od centrum 
miasta miejsce modne, popularne i cenione za smaczną 
kuchnię. 

ul. Czechosłowacka 33
www.anozwidelec.com

29      Bamberka

Bamberka do kuchni regionalnej podchodzi w sposób 
bardzo tradycyjny. W menu znajdziemy czerninę, zupę 
“ślepe ryby”, żurek, pyrę z gzikiem i gęś z pyzami. 

Stary Rynek2
www.bamberka.com.pl

30      Hyćka

Szagówki, czernina (podobno najlepsza w mieście) czy 
kaczka, to poznańskie klasyki, którymi Hyćka przypo-
mina kulinarne tradycje regionu. Organizowane są tu 
także koncerty i przedstawienia teatralne.

Rynek Śródecki 17
www.hycka.pl
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31      Modra Kuchnia

Autorska kuchnia regionalna, która zdobywa uznanie 
smakoszy autentycznością, prostotą, smakiem i niewy-
górowanymi cenami.

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

32      Pierożak

Niedrogie i bardzo smaczne pierogi na pewno przypad-
ną każdemu do gustu. Ręcznie lepione, z wytrawnymi 
lub słodkimi farszami, zamawiane są na sztuki.

ul. Półwiejska 10
www.pierozak.eu

33      Pyra Bar

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

ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

NOCNE ŻYCIE

34      Blue Note Jazz Club

Idealne miejsce dla osób poszukujących żywego kon-
taktu ze sztuką. Można tu wysłuchać koncertów naj-
większych gwiazd jazzu oraz pokrewnych gatunków 
muzycznych, ale także spędzić czas w miłej i przyjaznej 
atmosferze.

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

35      Klub Muzyczny Dragon

Klub Dragon to miejsce, w którym bije alternatywne 
serce miasta. W programie znajdują się koncerty, spek-
takle, projekcje, happeningi, warsztaty i inne aktywno-
ści artystyczne.

ul. Zamkowa 3
facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN
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36      Cuba Libre

Cuba Libre to w pełni latynoski klub w samym centrum 
Poznania, w którym przez sześć dni w tygodniu można 
bawić się przy gorących rytmach salsy, merengue, ba-
chaty, samby i nie tylko…Nietuzinkowi Dj’e, utytuło-
wani instruktorzy tańca i egzotyczne drinki sprawiają, 
że każdy wieczór spędzony w Cuba Libre jest niezapo-
mnianym doznaniem.

ul. Wrocławska 21
www.cuba-libre.pl
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39      Tama

To wyjątkowa przestrzeń na klubowej mapie Poznania. 
Mieści się w najstarszej poznańskiej sali widowisko-
wo-koncertowej, w której na dwóch poziomach może 
zmieścić się nawet 1000 osób.

ul. Niezłomnych 2
www.tamaklub.pl

Hands Free Shopping, które ułatwią zrobienie zakupów 
i przyjemne spędzenie czasu. Ciekawa architektura,  
designerskie meble oraz instalacje europejskich arty-
stów uzupełniają lifestylowy charakter Posnanii.

ul. Pleszewska 1
www.posnania.eu 

41      Giełda Stara Rzeźnia

Giełda Antyków czy Pchli Targ w Poznaniu to prawdziwa 
kopalnia skarbów i unikatowych przedmiotów.  Można 
tam kupić unikatowe rzeczy z tzw. duszą, nabyć antyki 
czy porozmawiać ze sprzedawcami o historii przedmio-
tu. W każdy weekend z wyjątkiem co drugiej soboty 
miesiąca na terenie Starej Rzeźni odbywa się Pchli Targ. 
Natomiast w każdą drugą sobotę miesiąca ma miejsce 
największa w Polsce Giełda Antyków. 

ul. Szwajcarska 14, parking - Centrum Handlowe M1
www.gielda.poznan.pl

37      Rewiry

Klub, który jest bardzo trudny do zdefiniowania. Czy 
to klub taneczny? Cocktail Bar? A może miejsce, które 
kładzie nacisk na kulturę? Rewiry to miejsce spotkań,  
w którym liczy się przede wszystkim klimat.

Al. Niepodległości 8A
www.facebook.com/Rewiry.Klub

38      Winiarnia 
Pod Czarnym Kotem

To nie tylko świetna winiarnia z klimatem, ale także 
miejsce wystaw, spotkań z autorami książek, a także 
letnie kino. W ofercie wina z winnic z całego świata  
i jedzenie robione z sercem. To miejsce stawia na ludzi 
i dobrą atmosferę. 

ul. Wolsztyńska 1 (wejście od ul. Marcelińskiej)
facebook.com/poznanpodczarnymkotem

ZAKUPY
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40      Posnania

Posnania to największy wybór marek w Poznaniu.  
W jasnym, nowoczesnym wnętrzu Klienci znajdą 260 
sklepów i 40 restauracji i kawiarni. Całość dopełnia bo-
gata oferta rozrywkowa: kino, kręgielnia, klub fitness 
z basenem oraz wyjątkowe usługi jak Concierge czy 
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42      Stary Browar

Nie tylko centrum handlowe, ale także sztuka, a to 
wszystko w otoczeniu najwyższej klasy architektury 
nawiązującej do XIX-wiecznego stylu przemysłowe-
go. Oprócz ponad 200 sklepów, znajdują się tu także 
ogródki kawiarniane, kluby taneczne, przepiękny park, 
centrum sztuki i futurystyczny hotel Blow Up Hall 5050.

ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

Zielone stragany
Świeże warzywa i owoce oraz lokalne produkty znaj-
dziemy na poznańskich rynkach: Wielkopolskim,  
Bernardyńskim i Jeżyckim. Nieco dalej od szlaku tury-
stycznego warto zajrzeć na Rynek Wildecki i Łazarski.

Pamiątki z Poznania
Unikalne, pomysłowe i różnorodne pamiątki  
 z Poznania można zakupić we wszystkich punk-
tach Informacji Turystycznej (Stary Rynek, lotni-
sko Ławica) oraz w Centrum Informacji Kulturalnej  
(ul. Ratajczaka 44). 

Więcej o Poznaniu:
www.poznan.travel
Poznańska Lokalna Organizacja  
Turystyczna
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

  www.facebook.com/Poznan.travel

Tekst: Marta Stawińska  
2021


