Tylko w Poznaniu

Są takie wydarzenia, które odbywają się tylko w Poznaniu, a nawet jeśli są gdzieś jeszcze podobne,
to tylko w tym jednym mieście mają swój niepowtarzalny klimat, stając się pretekstem do
weekendowego wyjazdu.

1. Poznań za pół ceny

Kiedy? Przełom kwietnia i maja
Jak długo? Cały weekend, a czasem dłużej
Gdzie? W całym mieście i okolicach!

Poznań za pół ceny to pierwsza tego typu akcja w Europie. Pomysł jest prosty – wyprzedaż. Wszystko
co w Poznaniu i okolicach najlepsze jest przed jeden weekend w roku dostępne za 50% swojej ceny.
W ofercie dziesiątki hoteli, restauracji, muzeów, atrakcji, a także unikatowy program turystyczny.

Więcej informacji

2. Jarmark Świętojański

Kiedy? Czerwiec
Jak długo? Dwa tygodnie
Gdzie? Stary Rynek

Jarmark Świętojański nawiązuje do sięgającej XVI wieku tradycji. Na dzień Świętego Jana
handlowano zbożem i wełną. Dziś jest to impreza podczas której można popróbować lokalnej kuchni,
kupić wyrobi rodzimego rękodzieła, poszperać wśród staroci na pchlim targu, a także posłuchać
koncertów.

Więcej informacji

3. Dni Twierdzy Poznań

Kiedy? Sierpień
Jak długo? Cały weekend
Gdzie? W całym mieście

Dni Twierdzy Poznań są okazją, by zobaczyć z bliska jedną z najciekawszych, największych, a przy
tym najlepiej zachowanych XIX-wiecznych twierdz Europy. W trakcie weekendu wycieczki z
przewodnikami, rekonstrukcje historyczne i możliwość bliskiego kontaktu z architekturą militarną.

Więcej informacji

4. Imieniny Ulicy Święty Marcin

Kiedy? 11 listopada
Jak długo? Cały dzień
Gdzie? Święty Marcin

Imieniny Ulicy Święty Marcin przypadają 11 listopada. Choć jest to polskie Święto Niepodległości, to
tylko w Poznaniu jest obchodzone tak hucznie i po prostu radośnie. Przez miasto przetacza się
barwny korowód i właśnie wtedy słynne rogale świętomarcińskie smakują najlepiej.

Więcej informacji

5. Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej
Kiedy? Grudzień
Jak długo? Weekend i aż do roztopów ;)
Gdzie? Stary Rynek

Festiwal Rzeźby Lodowej to zimowa propozycja. Podczas dwóch dni około połowy grudnia drużyny z
całego świata zmagają się z wielkimi blokami lodu, zamieniając je w prawdziwe dzieła sztuki. W ruch
idą dłuta, palniki, piły łańcuchowe i inne narzędzia, które pomagają rzeźbiarzom wyczarować
dowolne, często bajkowe formy z lodu. Wieczorem ich dzieła są podświetlane barwnymi światłami.
Reszta pozostaje w rękach natury – rzeźby pozostają na rynku tak długo, jak utrzymuje się mróz.

Więcej informacji

