Zostań na weekend

Sprawdź kilka wyjątkowych powodów, dla których warto przedłużyć pobyt w Poznaniu na weekend
9-10 czerwca 2018!

1. ETHNO PORT - JEDEN Z NAJLEPSZYCH FESTIWALI MUZYCZNYCH NA
ŚWIECIE
Ethno Port jest muzyczną przystanią, do której zawijają przybysze z całego świata. To wielkie święto
muzyki etnicznej co roku okupuje szczyty rankingów najważniejszych tego typu wydarzeń na
świecie. Nie przypadkiem jeden z najbardziej prestiżowych w świecie magazynów zajmujących się tą
muzyką - brytyjski "Songlines" - kilkukrotnie już zaliczał Ethno Port do grona 25 najlepszych festiwali
world music w skali globu. Przez cztery czerwcowe dni Poznań wypełniają dźwięki ze wszystkich
zakątków świata. Otwartość i radość ze wspólnego muzykowania to wyróżniki tego wydarzenia.
Podczas festiwalu odbywają się także warsztaty i spotkania z muzykami, antropologami kulturowymi
i znawcami muzyki ludowej.

Kiedy: 7–10.06.2018 roku
Gdzie: dziedzińce i sale koncertowe Centrum Kultury Zamek
Więcej: www.ethnoport.pl

fot. Ethno Port, Jakub Pindych

2. LECH BROWARY WIELKOPOLSKI - LOKALNE PIWO Z TRADYCJAMI
SIĘGAJĄCYMI 1895 ROKU

Zastanawialiście się kiedyś, ile czasu zajmuje wyprodukowanie piwa LECH? Jak wygląda i przebiega
proces produkcji złocistego trunku? Jak napełnia się 100 000 puszek piwa na godzinę? Co oznacza
słowo "brzeczka"? Co kryją ogromne, zielone tanki wznoszące się przy ul. Szwajcarskiej 11 w
Poznaniu? Aby zaspokoić ciekawość, wystarczy zajrzeć do Centrum Wycieczkowego LECHa.
Wycieczka po browarze bardzo różni się od wizyty w muzeum czy seansu w kinie. Tutaj dzieje się
dużo i dzieje się naprawdę!

Należący do Kompanii Piwowarskiej browar jest jednym z najnowocześniejszych w Europie i jest
jedną z największych atrakcji miasta Poznania. Pracujący tu piwowarzy to specjaliści najwyższej
klasy - profesjonaliści, którzy oprócz znakomitej znajomości historii i topografii poznańskiego
browaru, wiedzą wszystko o poszczególnych etapach produkcji piwa. Wizyta w pubie i degustacja
piwa to ostatni z etapów wycieczki po browarze. Szklankę piwa prosto z browaru zaserwuje barman,
który zna wszystkie zasady piwnego savoir-vivre’u. Goście mogą skosztować orzeźwiającego LECH-a
PREMIUM lub regionalnego LECHa PILSA.

Wycieczki oprowadzane są w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Browar mogą odwiedzić tylko osoby pełnoletnie.

Kiedy: od poniedziałku do soboty, od 10.00 do 20.00 (ostatnie wejście o 18.00).
Aby się umówić zadzwoń: + 48 61 66 77 460, napisz maila swiatlecha@asahibeer.pl lub
wyślij formularz rezerwacji. Zrób to przynajmniej 2 dni wcześniej przez planowaną
wycieczką.
Gdzie: ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań.
Więcej: www.zwiedzaniebrowaru.pl

fot. Kompania Piwowarska

3. JARMARK ŚWIĘTOJAŃSKI - KILKUSETNIA TRADYCJA WIELKOPOLSKI
Po raz kolejny Stary Rynek w Poznaniu zamieni się w królestwo rzemieślników i rękodzielników. Od
9 do 24 czerwca, nawiązując do kilkusetletnich wielkopolskich tradycji kupieckich, trwać

będzie doroczny Jarmark Świętojański. Codziennie w godzinach od 10 do 21 na płycie Starego Rynku
i na ulicy Żydowskiej na poznaniaków oraz turystów będzie czekać ponad 100 stoisk.

Stragany zapełnią unikatowe wyroby rękodzielnicze, takie jak ręcznie szyte zabawki pluszowe,
poszewki, poduszki, wyroby drewniane i ceramiczne. Pojawi się okazja obejrzenia na żywo pracy
garncarza, kowala, a rzeźbiarze stworzą trzymetrową rzeźbę słowiańską. Zainteresowani
rękodziełem poszerzą wiedzę o ciekawostki dotyczące sztuki rzemieślniczej. Specjalnie dla takich
osób organizowane będą pokazy malarstwa, introligatorstwa w skórze, haftu czy lalkarstwa. Jak co
roku nie zabraknie kolekcjonerów antyków, porcelany, bez numizmatyków i filatelistów, którzy
rozstawią się wzdłuż ulicy Żydowskiej. Od lat wielkim zainteresowaniem cieszą się oferowane na
Jarmarku artykuły spożywcze pochodzące z Litwy i Podlasia, takie jak chleb czy wędliny. Na
straganach pojawią się wypieki cukiernicze, aromatyczne przyprawy, świece woskowe, miody z
własnej pasieki i inne wyroby pszczele, między innymi pyłek i pierzga.

Kiedy: 10:00-21:00, 9-24.06.2018 roku
Gdzie: Stary Rynek
Więcej: wkrótce

fot. zasoby PLOT

4. ROZPIEŚĆ SWOJE PODNIEBIENIE W RESTAURACJACH NAJLEPSZYCH
SZEFÓW KUCHNI W POLSCE
Poznań to miasto, które może pochwalić się grupą blisko 40. najlepszych szefów kuchni w Polsce
oraz ich restauracji, wyróżnionych w żółtym przewodniku Gault&Millau. Przewodnik Gault&Millau to
jedna z dwóch niezwykle prestiżowych serii wydawniczych (obok Michelina) recenzujących rynek
gastronomiczny. Miejsca w przewodniku nie można sobie kupić i nie da się umówić wizyty inspektora
dokonującego ocen. System ocen opiera się na punktach i czapkach. Restauracje, które znalazły się
w żółtej książce otrzymały co najmniej 10 na 20 możliwych punktów. Po przekroczeniu tej granicy
lokale dostają dodatkowo od 1 do 5 czapek. Jednym słowem, im więcej czapek, tym lepsza ocena
profesjonalistów z Gault&Millau. Lista polecanych restauracji: Poznań w przewodniku Gault&Millau
2018

Kiedy: zgodnie z godzinami otwarcia lokali
Gdzie: sprawdź lokalizacje restauracji
Więcej: Poznań w przewodniku Gault&Millau Polska
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5. WELLNESS I SPA
Jeśli chcesz się zrelaksować salony SPA, znajdujące się w różnych częściach Poznania i w jego
okolicach, na pewno Ci w tym pomogą. Odrobina przyjemności, na którą nie codziennie masz czas,
odpręży duszę i ciało. Wystarczy godzina lub dwie, żeby poczuć różnicę. Zobacz gdzie możesz

zapomnieć o wszystkim na chwilę!

Kiedy: zgodnie z godzinami otwarcia salonów
Gdzie: sprawdź lokalizacje salonów SPA poniżej
Więcej: SPA 1306
SPOT REGENERACJA MIEJSKIE SPA
Młyńska 12 WELLNESS
Harmonia SPA - Hotel IBB Andersia
Wellness & SPArk
SPA_larniaDAY SPA

SPA 1306, fot. Jakub Pindych

6. AQUAPARK TERMY MALTAŃSKIE
Termy Maltańskie to najnowocześniejszy i największy wodny kompleks rekreacyjno-sportowy w
Polsce wykorzystujący naturalne wody termalne, położony nad brzegiem jeziora Maltańskiego, w
samym centrum Poznania. Na obszarze 6 ha znajduje się 18 basenów sportowych i rekreacyjnych o
całkowitej powierzchni lustra wody 5000 m2. 14 pomieszczeń na 1000 m2 tworzy Świat Saun.
Profesjonalne SPA 1306 z 17 gabinetami o powierzchni 750 m2 to najlepiej wyposażone spa w Polsce.

Kiedy: od poniedziałku do niedzieli, szczegóły: godziny otwarcia
Gdzie: ul. Termalna 16, 61 - 028 Poznań
Więcej: www.termymaltanskie.com.pl
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7. ŻEGLUJ W POZNANIU
Nowe Żeglarstwo to jedna z najbardziej atrakcyjnych aktywności na wodzie dostępnych w Poznaniu i
Wielkopolsce. Oferuje czarter jachtów, profesjonalne szkolenia żeglarskie i organizację oryginalnych
eventów. Posiada najnowszą flotę jachtów w Wielkopolsce, a udostępniając je pokazuje, że żeglować
można nie tylko na Mazurach. Przystań znajduje się w Poznaniu, na południowym brzegu Jeziora
Kierskiego w nowoczesnej marinie Hotelu Kaskada. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość
wynajęcia jachtu wraz z opieką profesjonalnego sternika.

Kiedy: codziennie, 10-18
W celu wynajęcia jachtu należy dokonać wcześniejszej rezerwacji: przejdź do systemu
Rezerwacje telefoniczne przyjmowane są tylko na dzień bieżący.
Gdzie: ul. Międzyzdrojska 37, 60-456, Poznań
Więcej: www.nowezeglarstwo.pl

fot. własność Nowe Żeglarstwo

8. ZAGRAJ W GOLFA
Solei Golf to jedyny w swoim rodzaju driving range, położony w niedalekiej odległości od centrum
Poznania, w malowniczej okolicy Jeziora Strzeszyńskiego. Dla golfistów przygotowano 30 stanowisk
do gry, putting green, chipping area oraz dwa bunkry. Strefa golfa Rezydencji Solei to także
doskonały pomysł dla tych, którzy chcieliby spróbować lekcji z instruktorem. W hotelu Rezydencja
Solei golfiści mogą skorzystać z zaplecza gastronomicznego, jak również hotelowo-szkoleniowego.

Kiedy: sprawdź dostępność w hotelu Rezydencja Solei****, tel. +48 510 110 140, e-mail:
hotel@hotel-solei.pl
Gdzie: ul. Wałecka 2, 60-461 Poznań
Więcej: www.hotel-solei.pl
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9. ŻYCIE NOCNE
Fani tańca, imprez i życia nocnego nie będą narzekać na nudę. Jednym z najnowszych projektów w
Poznaniu jest MUS bar & view, pierwszy Sky Bar w Poznaniu z panoramą miasta 360 stopni dookoła
lokalu. Przestrzeń cechuje dobre nagłośnienie, a także staranny dobór muzyki, w weekendy często
granej na żywo lub przez DJa. MUS zajmuje ostatnie, 15 piętro, biurowca Bałtyk Tower,
zlokalizowanego w ścisłym centrum Poznania. Budynek zaprojektowany przez holenderskie biuro
architektoniczne MVRDV wygrał prestiżowy plebiscyt Bryła Roku 2017 i został okrzyknięty nową,
architektoniczną ikoną stolicy Wielkopolski. W Poznaniu można bawić się też w klubach znajdujących
się w najlepszym centrum handlowym na świecie - Starym Browarze (SQ, Słodownia, Piano Bar) lub
przy historycznym centrum miasta, Starym Rynku.

Kiedy: zgodnie z harmonogramem działania klubów
Gdzie: sprawdź lokalizacje klubów
Więcej: Poznań po godzinach

Bałtyk, fot. Romuald Krysiak

10. ZWIEDŹ TRAKT KRÓLEWSKO-CESARSKI
Trakt Królewsko-Cesarski to szlak, który wiedzie przez najciekawsze zakątki Poznania. To spektakl,
w którym głównym bohaterem jest miasto i czterdzieści pokoleń mieszkańców, którzy je budowali.
To także próba odpowiedzi na pytania: dlaczego Poznań dziś wygląda tak, a nie inaczej? Jaką
mentalność mają poznaniacy i z czego to wynika? Spacer jego trasą daje możliwość zapoznania się z
miastem. Gwarantujemy, że drugiego takiego nie znajdziecie. Zobacz 7 powodów, dla których warto
wejść na Trakt i jak go zwiedzać.

Dodatkowo w dniu 9 czerwca 2018 r. skorzystać można z bezpłatnej wycieczki Poznańskim szlakiem
kobiet (program dostępny w języku polskim).
Start wycieczki o godzinie 17:00 na placu przed Katedrą na Ostrowie Tumskim. Czas trwania: 2
godziny.

Kiedy: codziennie
Gdzie: szlak
Więcej: www.trakt.poznan.pl

fot. Wojciech Pudliszewski

11. MUZEA
Jedną z ciekawych propozycji spędzenia czasu wolnego w Poznaniu jest wizyta w Muzeum Sztuk
Użytkowych, które jest oddziałem Muzeum Narodowego. MSU znajduje się w Zamku Przemysła i jest
jedynym miejscem w Polsce, które poświęcone jest w całości sztuce użytkowej. Odwiedzając Muzeum
Sztuk Użytkowych nie można zapomnieć o tarasie widokowym, znajdującym się na 43 metrowej
wieży zamkowej. Roztacza się z niej się wyjątkowy widok na Poznań i okolice. O pozostałych
muzeach przeczytasz tutaj: warto zobaczyć

Kiedy: od wtorku do niedzieli, dłuższe godziny otwarcia: piątek 12:00-21:00, sobota i
niedziela: 11:00-18:00
Gdzie: Góra Przemysła 1, Poznań
Więcej: www.mnp.art.pl

fot. Wojciech Pudliszewski

12. ODKRYJ UNIKALNE ROŚLINY W OGRODZIE BOTANICZNYM
Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza to miejsce, które skradnie serce każdemu
miłośnikowi roślin i natury. Założony w latach 1922-1925 gromadzi na powierzchni 22 ha imponującą
kolekcję ponad 7000 gatunków i odmian roślin z niemal wszystkich stref klimatyczno - roślinnych
Ziemi. Rośliny eksponowane są w działach: alpinarium, dendrologii, geografi roślin, roślin ozdobnych,
roślin rzadkich i zagrożonych, wodnych i bagiennych oraz systematyki roślin.

Wśród największych atrakcji Ogrodu Botanicznego znajduje się alpinarium. Bogactwo kolekcji i
sposób ich przedstawienia umożliwiają dogłębne poznanie charakterystyki roślin górskich oraz
zagadnień związanych z piętrami roślinno-klimatycznymi.

Kiedy: codziennie, 9:00-20:00.
Gdzie: ul. Dąbrowskigo 165, 60-594 Poznań.
Więcej: www.obuam.robia.pl

fot. własność Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu

Nie zapomnij też o 10 rzeczach, które musisz zrobić w
Poznaniu

