UNDERHÅLLNING OCH
IDROTTSAKTIVITETER

Talrika fritidsaktiviteter är säkert Poznańs starkaste sida. Vilka är mest intressante? Följande är
våra handplockade rekommendationer.
Aquapark Termy Maltańskie

En rekreationscenter placerad vid den norra stranden av Maltasjön. Ett perfekt ställe för att slappna
av. Idrotts- och rekreationsbassänger, bassänger med termal vatten, flera bastur och wellness
studior väntar på dig året runt.
mer

Den Nya Djurparken

I djurparken kan du se över 2000 djur av 140 arter. Du kan välja en av tre turistturer. Parken är
planerad och byggd på så sätt att den liknar djurens naturliga miljö. 2009 öppnades den nya
elefantbyggnaden med ett stort uteutrymme och en bassäng. Om man vill undvika att promenera i
all för lång tid kan man ta ett litet elektroniskt tåg. I parken befinner sig också ett fort från
1800-talet som är öppen för visning.
mer

Idrotts- och rekreationscenter Malta Ski

Malta Ski är ett fritidskomplex som befinner sig nästan mitt i stan vid den södra stranden av
Maltasjön. Här befinner sig den första i Polen skidbacke som har öppet året runt. Backen är 150
meter lång. I 1998 öppnade man en sommarrodel, som är 560 meter lång. Berg och dalbanan
”Adrenaline” öppnades i 2012.
mer

Klätterparken Pyrland

Klätterparken befinner sig i skogen vid Maltasjön och är ett perfekt ställe för både de stora och små.
Parken har tre klätterspår: det högsta (mest utmanande), medelhögt och låg (de två rekommenderas
för nybörjare). Det finns också ett minispår för barn, där de lilla klättrarna kan pröva sina krafter ett
obegränsat antal gånger.
mer

Gokartbana

Poznań Indoor Karting har ett utrymme på 2600 kvadratmeter och en professionell inomhus
gokartbana. Banan är ett par hundra meter lång och bjuder på spännande upplevelser i en
professionell gokart.
mer

Klättercentret Avana

Klättercentret Avana är det största och mest moderna klättercentret i Poznań. Centret är ett perfekt
ställe för hela familjen. Ett tusen kvadratmeter hall fr klättring, 100 ruter och 40 ställen för
repklättring.
mer

INEA Stadion

Stadionet är känt för sin goda stämning och är hemmabana till Lech Poznań. Lech Poznań
anhängares dans ”Let’s do the Poznan’ har blivit världskänd. Stadionet är öppet för visningar.
mer

Tåget ”Maltanka”

Längs den norra stranden av mMaltasjön går det lilla tåget ”Maltanka”. Tåget åker hela vägen upp
till Den Nya Djurparken. Ruten är ca. 3.8 km lång. Tåget går varje dag från slutet av april till slutet
av september. Vagnarna dras bl. a. av ånglokomotivet Borsig från 1925.
mer

Fler attraktioner
Fler attraktioner hittar du på den digitala stadskartan HÄR

