Z przyrodą za pan brat

Poznań oferuje znakomite warunki do relaksu wśród lasów i jezior, daje wiele możliwości aktywnego
wypoczynku zarówno dzieciom jak i dorosłym. W Poznaiu dzieci znajdą wspaniałą przestrzeń do
zabaw i poznawania przyrody. Oto niektóre miejsca warte odwiedzenia.
Nowe Zoo

Tutaj zwierzęta przebywają w warunkach zbliżonych do naturalnych. Zwiedzanie tego sporego
obszaru ułatwiają kolejki. W zoo działa mini park linowy dla dzieci. Są też place zabaw, a także mini
zoo. Można tu również zobaczyć fort artyleryjski z końca XIX w. Restauracja w wiosce afrykańskiej
przy Słoniarni, bistro niedaleko wybiegu nosorożca czy inne punkty zapraszają na pyszne obiady,
włoską kawę i wyśmienite lody.
więcej

Palmiarnia

W Poznaniu znajduje się ponad stuletnia, największa w Polsce i jedna z największych w Europie
Palmiarnia. Zgromadzono tu około 17 tysięcy roślin siedmiuset gatunków i odmian z krajów o
klimacie śródziemnomorskim, subtropikalnym, tropikalnym, sawanny, pustyni. Znajduje się tu
również bogata kolekcja ryb egzotycznych.
więcej

Ogród Botaniczny

Ogród Botaniczny został założony w latach 1922-1925. Na powierzchni 22 ha gromadzi 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.
więcej

Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko

Okolice Poznania obfitują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych. Jednak zdecydowanie
najciekawszy i najcenniejszy obiekt spotykamy na granicy miasta. Jest to zespół kraterów powstałych
w wyniku upadku meteorytu, znajdujący się na stoku Góry Moraskiej. Jest to najwyższe wzniesienie
w okolicach Poznania (wysokość - 154 m n.p.m.).
więcej

Park Cytadela

Teren idealny na spacery z dziećmi. Szerokie alejki, zacienione zakątki pozwalają bezpiecznie biegać,
jeździć na rowerach, rolkach czy hulajnogach. Rozległe, bardzo dobrze utrzymane trawniki są
idealnym miejscem na organizację rodzinnego pikniku. Na terenie Cytadeli znajduje się plac zabaw
oraz kawiarenka, gdzie podczas zabawy dzieci rodzice mogą chwilę odpocząć. Dla małych i dużych
pasjonatów militariów istnieje możliwość odwiedzenia zlokalizowanego na Cytadeli Muzeum
Uzbrojenia.
więcej

Ścieżka w koronach drzew
Druga w Polsce nadziemna kładka spacerowa pośród drzew położona w dolinie rzeki Szklarki na
terenie nadleśnictwa Antoninek, blisko Nowego Zoo. Kładka ma 250 metrów długości i 13 metrów
wysokości w jej najwyższym punkcie. Ścieżka umożliwia zobaczenie pobliskiej przyrody z nieznanej
wcześniej perspektywy.
więcej

