Rekreacja

Możliwości rekreacyjne to silna strona Poznania. Na które z nich warto zwrócić uwagę? Oto nasz
subiektywny przewodnik.

Aquapark Term Maltańskich

Kompleks sportowo-rekreacyjny położony na płn. brzegu Jeziora Maltańskiego, doskonałe miejsce
wypoczynku i relaksu. Baseny sportowe i rekreacyjne, baseny z wodą termalną, atrakcje aquaparku,
bogaty świat saun i wellness dostępne są przez cały rok.
więcej...
Baseny Sportowe Term Maltańskich

Baseny Sportowe Term Maltańskich, w skład których wchodzi 50-metrowy basen pływacki i basen
głęboki z wieżą do skoków zostały zaprojektowane z myślą zarówno o amatorach sportów wodnych,
jak i o profesjonalnych sportowcach.
więcej...

Świat Saun Term Maltańskich

Świat Saun Term Maltańskich jest niczym ukryte w kambodżańskiej dżungli, zagubione miasto
Angkor, kryjące w sobie 14 magicznych stref relaksu. Starożytna architektura Świata Saun
doskonale komponuje się z licznymi jego atrakcjami.
więcej...
SPA 1306 Termy Maltańskie

SPA 1306 w Termach Maltańskich – źródło naturalnego piękna. W kilkunastu gabinetach,
zajmujących w sumie ponad 750 metrów kwadratowych, oferowane są masaże i kąpiele, zabiegi na
ciało i twarz, ceremonie i rytuały nadające szczególne i wyjątkowe znaczenie maksymie SPA –
sanitas per aquam czyli zdrowie przez wodę.
więcej...

Minigolf – Malta Ski

Tutaj każdy bez względu na wiek i dotychczasowe golfowe doświadczenia może poczuć się jak w
wielkim świecie. 18 dołków o jak na golf przystało, kije, piłeczki, jedynie etykieta mniej restrykcyjna,
strój obowiązuje dowolny.
więcej...

Narty i snowboard - Malta Ski

Malta Ski jest kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym zlokalizowanym niemalże w centrum miasta,
nad malowniczo położonym Jeziorem Maltańskim. Zimą miejsce to staje się centrum narciarstwa i
snowboardingu.
więcej...

Kolejka Górska Adrenaline - Malta Ski

Malta Ski jest kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym zlokalizowanym niemalże w centrum miasta,
nad malowniczo położonym Jeziorem Maltańskim. Kolejka górska to mały roller coaster, ale jak
nazwa wskazuje zabawa wielka
więcej...

Zjazd na pontonie - Malta Ski

Zjazd pontonem to świetna zabawa dostępna dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. 70 m trasa
zlokalizowana jest na stoku narciarskim, a specjalnie przygotowane pontony zapewniają komfort i
pełne bezpieczeństwo jazdy.
więcej...

Pyrland Park Linowy

Pyrland Park Linowy położony w lesie nad Jeziorem Maltańskim to świetne miejsce na aktywny
wypoczynek dla wszystkich. Zapewni każdemu wiele emocji i zabawy.
więcej...
Gokarty – tor kartingowy

Poznań Indoor Karting to centrum o powierzchni 2600 m2 z profesjonalnym krytym torem do jazdy
gokartami.
więcej...
Avana Ściana Wspinaczkowa

Ściana Wspinaczkowa Avana to największy i najnowocześniejszy kompleks ścian wspinaczkowych w
Poznaniu. To klimatyzowany obiekt, przyjazny dla każdego bez względu na wiek czy sprawność
fizyczną.
więcej...

Bula Park Boule i Bowling

Zapraszamy do zabawy na terenie Bula Parku, wyjątkowego miejsca w Poznaniu, gdzie pasjonaci
gier kulami mogą skorzystać z jedynego w Polsce plenerowego bowlingu lub zagrać w Boule – mało
znaną w Polsce grę pochodzenia francuskiego
więcej...

