UNDERHOLDNING OG FRITID

Mangfoldet av fritidsaktiviteter er sikkert Poznań’s sterke side. Hvilke er mest interessant? Dette er
våre anbefalinger.
Aquapark Termy Maltańskie
Et rekreasjonssenter plassert ved den nordlige bredden av
Maltasjøen. Et perfekt sted for å slappe av. Idretts- og
rekreasjonsbassenger, bassenger med termalvann, flere
saunaer og wellness salonger og andre attraksjoner venter på
deg året rundt.

flere

Ny Zoologisk Hage
I hagen kan du se over 2000 dyr av 140 arter. Du kan velge en
av tre turistruter. Dyrene holdes i forhold som er tilnærmet
naturen. I 2009 åpnet man den nye elefantbygningen med et
stort uteareal og en basseng. I hagen kan besøkende fraktes
med toget «Maltanka». I hagen befinner seg også et fort fra
1800-tallet som også kan besiktiges.
flere

Malta Ski
Malta Ski er et fritidskompleks som befinner seg nesten midt i
byen ved den sørlige bredden av Maltasjøen. Her befinner seg
den første skibakken i Polen som er åpent året rundt. Bakken
er 150 meter lang. I 1998 åpnet man en sommerakebane som
er 560 meter lang. Berg-og-dal-bane «Adrenaline» ble åpnet i
2012.
flere

Klatreparken Pyrland
Klatreparken befinner seg i skogen ved Maltasjøen og er et
perfekt sted for både store og små. Parken har tre løyper: høy
(mest utfordrende), middelshøy og lav (ideelt for
nybegynnere). Parken har også et miniløype for barn (fra
treårsalderen) med ubegrenset antall forsøk.

flere

Gokartbane
Poznań Indoor Karting har et areal på 2600 kvadratmeter og
en profesjonell innendørs gokartbane. Banen er et par hundre
meter lang og byr på spennende opplevelser fra en tur med en
profesjonell gokart.

flere

Klatresenteret Avana
Klatresenteret Avana er det største og mest moderne
klatresenteret i Poznań. Senteret er et perfekt sted for hele
familien. Et tusen kvadratmeter med klatring, 100 ruter og 40
plasser til klatring med tau.

flere

INEA Stadion
Stadionet er kjent for sin god stemning og er hjemmebane for
Lech Poznań. Supporterdansen “Let’s all do the Poznan” er
blitt verdenskjent.
Stadion er åpent for omvisning.

flere

Toget «Maltanka»
Ved den nordlige delen av Maltasjøen går det lille toget
«Maltanka». Toget drar til Den nye zoologiske hagen. Ruten
har ca. 3,8 km. Toget er i rute hver dag fra slutten av april til
slutten av september. Vognene trekkes bl. a. av
damplokomotivet Borsig fra 1925.

flere

Flere attraksjoner
Flere attraksjoner finner du på det digitale bykartet HERE

teksten: Marta Stawińska

