SEVÄRDHETER UTANFÖR POZNAŃ

Poznań är säkert en av de största och mest förtjusande polska städer. Stadens omgivning är lika så
intressante som själva stan och erbjuder olika fritidsaktiviteter både för invånare och också turister.
För att göra valet lättare har vi skapat en lista över de intressantaste ställen och delat dem upp i
följande grupper:

Arkitektur och kultur

Området runt Poznań var ett ställe för många viktiga kamper i Polens historia, både i medeltiden och
under Den Storpolska Uppstånden i 1918-1919. Flera historiska personer körde genom området,
runt staden eller stoppade här. En av dem var Napoleon Bonaparte. Många stora, mäktiga familjer
byggde sina palats här. Ett exempel är slottet Kórnik, som var huvudresidensen av Górka-familjen
som senare blev residensen av Działyński-familjen. Ut över det kommer många berömda polacker,
som till exempel nobelpristagaren Wisława Szymborska, från detta område. Här hittar du säkert
något intressant för dig: från medeltida trädgårdar och förtjusande träkyrkor till en rad museer och
imponerande palats.
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Natur

Poznań är omgivet av talrika skogar och sjöar. Bara 15 km söder om Poznań befinner sig
Wielkopolski Nationalparken och är ett beskyddat naturområde Rogalin. Områden nord om Poznań
med ett beskyddat naturområde Puszcza Zielonka har en lite annan karaktär, men är lika så attraktiv.
Ett unikt ställe är Biedrusko med rester av byggnader, som folk lämnade för mer än hundratals år
sedan. I dag används området fortfarande av polska militära styrkor, men är delvis tillgänglig för
civila på helger.
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Idrott och fritid

Genom området runt om Poznań löper det hundratals kilometer av vandrings- och cykelrutter, som
kan hjälpa dig att upptäcka nya intressanta sevärdheter och naturen i området. I närheten av Poznań
finns det också många idrotts- och vattenparker. Letar man efter adrenalin, så skall man besöka man
besöka en av klättringsparkerna eller pröva sig själv på en motocrossbana. Alla som behöver liten
stund för avslappning och ro kommer säkert att finna något spännande i de många Spa-erbjudanden,
som bjuder på moderna och unika behandlingar.
mer

