SEVÆRDIGHEDER UDENFOR POZNAŃ

Poznań er helt sikkert en af de største og mest charmerende polske byer. Byens omgivelser er lige så
interessante som selve byen og tilbyder mange forskellige fritidsaktiviteter både for indbyggere og
turister.

Arkitektur og kultur

Området rundt om Poznań var et sted for mange vigtige kampe i Polens historie, både i
middelalderen og under Den Storpolske Opstand i 1918-1919. Flere historiske personer kørte
gennem området, rundt byen eller stoppede her. En af dem var Napoléon Bonaparte. Mange store,
mægtige familier byggede her deres paladser. Et eksempel er slottet i Kórnik, som var
hovedresidensen til Górka-familien som senere blev til Działyński-familien. Ud over det kommer
mange berømte polakker, som for eksempel nobelpristageren Wisława Szymborska, også fra dette
område. Her finder du sikkert noget interessant for dig: fra middelalderlige gårde og charmerende
trækirker til en række museer og imponerende paladser.
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Natur

Poznań er omgivet af talrige skove og søer. Bare 15 km syd for Poznań befinder sig Wielkopolski
Nationalparken og er et beskyttet naturområdet Rogalin. Områder nord for Poznań med beskyttet
naturområdet Puszcza Zielonka har en lidt anden karakter, men er lige så attraktive. Et unikt sted er

Biedrusko med rester af bygninger, som folk forlod for mere end hundrede år siden. I dag bruges
området generelt stadigvæk af polske militære styrker, men er delvis tilgængelig i weekenderne for
civile.
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Idræt og fritid

Gennem området rundt om Poznań løber der hundrevis af kilometer af vandre- og cykelruter, som vil
hjælpe dig at opdage nye interessante seværdigheder og naturen i området. I nærheden af Poznań
findes der også mange idræts- og vandparker. Er man til adrenalin, så skal man besøge en af
klatreparkerne eller prøve sig på en motorcrossbane. Alle der har brug for lidt afslapning og ro, vil
sikkert finde noget spændene i de mange Spa-tilbud, som byder på moderne og unikke behandlinger.
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