Dni Twierdzy Poznań - Mobilny przewodnik
po fortyfikacjach twierdzy fortowej i
poligonalnej
Twierdza Poznań to nie tylko forty pierścienia fortecznego, w których jak co roku dzieje się wiele
atrakcji. Ważnym elementem rozwoju poznańskich fortyfikacji były wały twierdzy poligonalnej, po
których dziś w większości nie ma śladu. W większości, bo wprawne oko jest w stanie zobaczyć w
tkance poznańskiego śródmieścia wiele elementów dawnej twierdzy. Proponowane przez nas
przewodniki są całkowicie bezpłatne i nie wymagają instalacji dodatkowych aplikacji.

Przewodnik mobilny po fortyfikacjach twierdzy fortowej
Każda twierdza, zwłaszcza fortowa, to nie tylko rozproszone obiekty forteczne, ale cały system
składający się z schronów, transzei, a nawet budowli hydrotechnicznych. Nie inaczej było w Poznaniu.
Aby ukazać specyfikę działania twierdzy fortowej powstał mobilny przewodnik z którego może
skorzystać każdy użytkownik urządzenia mobilnego z dostępem do internetu, aby w przestrzeni
Poznania odkrywać elementy dawnej twierdzy.
Zachęcamy do wypraw rowerowych. Trasa została tak pomyślana by zminimalizować poruszanie się
po ruchliwych ulicach. Trasa przewodnika jest tak zaprojektowana by omijać miejsca potencjalnie
niebezpieczne (i wyraźnie o nich informuje), jednak zawsze należy zachować ostrożność. Szczególnie
jeśli ktoś zdecyduje się na penetrację elementów Twierdzy nie włączonych w trasę przewodnika.
Uruchom przewodnik > gryturystyczne.pl/mobilne/twierdza2

Przewodnik mobilny po twierdzy poligonalnej
Twierdza Poznań to nie tylko pierścień fortów wokół miasta, ale także wcześniejsze fortyfikacje
poligonalne. Tych drugich zachowało się o wiele mniej, jednak mimo to nadal są czytelne w
przestrzeni miasta - choćby przez układ ulic.
Każdy kto chciałby odkryć ślady poznańskich umocnień poligonalnych może skorzystać z przewodnika
mobilnego. W trakcie wędrówki zapozna się wybranymi reliktami obiektów fortecznych obecnymi
wciąż w krajobrazie miasta. Ze względu na odległości pomiędzy poszczególnymi punktami gry
zalecamy pokonanie trasy np. rowerem lub rozłożenie jej na części.
Aby wziąć udział w spacerze wystarczy urządzenie mobilne z dostępem do internetu, aby w
przestrzeni Poznania odkrywać elementy dawnej twierdzy.
Uruchom przewodnik > gryturystyczne.pl/mobilne/festung

