Jesień 2018 w Poznaniu

Za nami początek roku szkolnego - jeden ze znaków, iż jesień zbliża się wielkimi krokami.
Choć lato w tym roku okazało się nad wyraz hojne, trzeba pogodzić się z myślą o jego końcu.
Nie oznacza to jednak, że czas zaszyć się w łóżku z kubkiem gorącej herbaty w dłoniach. Oto
kilka propozycji na nadchodzącą porę roku.

Wybierz się do poznańskich parków i ogrodów

Polska złota jesień czasem brzmi jak żart, a czasem znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Niedługo
przekonamy się, jak będzie w tym roku. Najlepiej zrobić to w jednym z poznańskich parków, oczywiście
nie zapominając o ciepłym ubiorze!

Park Cytadela

Największy park w mieście, oferujący nie tylko urzekającą naturę, ale również gros historii i
aktywnej rozrywki. Święto zmarłych to także odpowiedni czas, by odwiedzić cmentarze o znaczeniu
historycznym mieszczące się w parku. A po tym wszystkim gorąca kawa w jednej z dwóch restauracji.

Więcej o parku…

Park Sołacki

Położony w malowniczej, niegdyś willowej dzielnicy Sołacz. Wyjątkowo spokojny jak na obiekt
położony tuż przy centrum miasta.

Więcej o parku…

Palmiarnia

Idealne miejsce na ogrzanie się po długich jesiennych spacerach na zewnątrz. Połączyć można je z
edukacyjną trasą po świecie egzotycznych roślin i zwierząt.

Więcej o Palmiarni…

Wielkopolski Park Narodowy

Nie do końca poznański, ale z pewnością ciekawy park. Obierz najwygodniejszą trasę i podziwiaj
zmieniający się krajobraz.
Dogodny dojazd ze stacji kolejowej Poznań Główny do miejscowości Puszczykowo lub Mosina. W
punktach Informacji Turystycznej dostępne są mapy parku.

Więcej o parku...

Przygotuj łakoć w Muzeum Rogalowym

Jesień w stolicy Wielkopolski to zdecydowanie czas rogali świętomarcińskich, nie tylko ze względu
na przypadające w listopadzie imieniny ulicy Św. Marcin. Poznańskie rogale to przysmak łechtający
podniebienie turysty cały rok. Można je kupić w każdej dobrej cukierni, ale trzeba pamiętać, że rogale to
również legenda, historia i skomplikowana receptura. Ciekawi oraz złaknieni niepowtarzalnej rozrywki
powinni udać się do Muzeum Rogalowego, gdzie Mistrzowie odkryją przed gośćmi tajemnice wypieków,
dodając nieco gwary poznańskiej i mnóstwo zabawy.

Więcej o muzeum…

Zrelaksuj się na Termach Maltańskich

Plaże zamknięte, woda zimna… Ale nie w Terma Maltańskich. W czterech strefach (baseny sportowe,
aquapark, sauny, SPA) można na chwilę zapomnieć o nieubłaganie spadających temperaturach.
Poszukujący wrażeń mają do wyboru liczne zjeżdżalnie, a leniwi jacuzzi. Po wszystkim możliwość
zjedzenia pysznego posiłku. Idealna opcja dla całej rodziny.

Więcej o Termach…

Zrób zakupy

Chyba nikt nie spodziewał się na tej liście centrów handlowych. A jednak poznańskie galerie mają do
zaoferowania więcej, niż tylko sklepy.

Stary Browar

Stary Browar to zdecydowanie wyjątkowe centrum handlowe, sztuki i biznesu. Poza zakupami
można tam doświadczyć kultury wyższej, jak choćby pierwsza w Polsce wystawa fotograficzna
Davida La Chapelle oraz niespotykanych jak na tego typu obiekt walorów estetycznych.

Adres: ul. Półwiejska 42, Poznań

Posnania

Największe cetrum handlowe w Poznaniu zachwyci wszystkich tych, którzy szał przedświątecznych
zakupów zaczynają już teraz.

Adres: ul. Pleszewska 1, Poznań

Galeria Pestka

To miejsce wyróżnia się wspaniałym parkiem Energi Super Park. Można w nim poskakać na
trampolinie czy zanurzyć się w basenie gąbek.

Adres: Aleje Solidarności 47, Poznań

Przenieś się do wirtualnej rzeczywistości

Zagraj na Targach

PGA, czyli Poznań Game Arena to doroczne święto dla wszystkich fanów świata gier komputerowych.
Tym, którzy regularnie uczestniczą w tym wyjątkowym wydarzeniu nie potrzeba dłuższych
wyjaśnień. Ci natomiast, którzy nigdy nie mieli odwagi ani okazji przenieść się w wirtualny świat,
między 12 a 14 października powinni zajrzeć na Międzynarodowe Targi Poznańskie.
PGA to największe w naszej części Europy targi multimedialnej rozrywki. Przeznaczone są nie tylko dla
branżowców, ale również gości indywidualnych.

Co czeka na śmiałków przekraczających wrota poznańskiej wirtualnej rzeczywistości? Więcej, niż można
by oczekiwać. Pokazy premierowe gier rozpalą chęć nowych przygód. Na darmowej arenie odbędą się
rozgrywki i turnieje. W strefie studiów deweloperskich zainteresowani odkryją sekretne plany wielu
wytwórni. Poza tym cosplay show, spotkania z youtuberami czy strefa gier retro podgrzeją atmosferę
jeszcze bardziej. Co więcej, poznańska orkiestra symfoniczna Cooperate Orchestra zagra najlepsze
soundtrackowe kawałki.

Daty:

12.10.2018 | 10:00 - 18:00
13.10.2018 | 9:00 - 20:00
14.10.2018 | 9:00 - 18:00

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań

Ale co tu dużo pisać. Najlepiej zajrzyj TUTAJ

Nie tylko gry…

Wirtualna rzeczywistość to najnowsza rozrywka współczesnego świata, kolejna rewolucja w życiu
człowieka. Niedostrzegalny na pierwszy rzut oka artyzm jest nieodłącznym elementem multimediów.
PGA od niedawna jest głównym partnerem Mediations Biennale. Główny program eventu - Virtual
Garden otwarty zostanie już 11. października i składać się będzie z wystawy głównej prezentującej
50 wystawców z Polski i wielu krajów świata oraz 3-dniowego pokazu interaktywnej sztuki cyfrowej.

Mediations to jednak nie tylko PGA, szereg wystaw zagości bowiem również w Bibliotece Raczyńskich,
Starej Rzeźni przy Grobli, a nawet Muzeum Archidiecezjalnym tworząc harmonijne zestawienie sztuki
dawnej z supernowoczesną.

Daty: 12.10.2018 - 27.10.2018

Miejsce: różne lokalizacje, Poznań

Szczegóły dostępne TUTAJ

Skosztuj piwa

Kultura piwowarska w Poznaniu zawsze odgrywała ważną rolę, jej historia sięga czasów
średniowiecza. Tuż przed imieninami ulicy św. Marcin, jak co roku odbędą się Targi Piwne. To
największe w Polsce miejsce spotkań miłośników piw rzemieślniczych oraz profesjonalistów, dzięki
którym tradycja do dziś daje znać o sobie w najbardziej wyrafinowanej formie. Goszczący na Targach
Poznańskich będą mogli zasmakować w najróżniejszych odmianach bursztynowego trunku i poznać marki,
z którymi być może nigdy wcześniej nie mieli do czynienia.

Poznańskie Targi Piwne 2018 to zarówno międzynarodowy i prestiżowy Konkurs Piw Rzemieślniczych, jak
również Poznański Konkurs Piw Domowych - dwa wydarzenia, które na stałe wpisały się w kalendarz
miasta i regionu.

Tradycyjnie już, podczas targów odbędzie się kampania Movember Polska, podczas której organizatorzy
postarają się podnieść świadomość w zakresie profilaktyki raka jąder i prostaty.

Dodatkowo zjesz na towarzyszącym Street Food Spot, dowiesz się jaki związek z piwem ma polowanie na
czarownice, poznasz sztukę origami, a każdy dzień zwieńczy koncert.

Daty: 9.11.2018 – 10.11.2018
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14 Poznań

SZCZEGÓŁY

Złóż życzenia ul. Św. Marcin

11. listopada w Poznaniu to zbieg dwóch wydarzeń: setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę oraz imieniny ulicy św. Marcin. Niegdyś wioska na skraju miasta, dziś jedna z
najważniejszych poznańskich ulic zaprasza barwnym korowodem, jarmarkiem, grzanym winem,
koncertami i pokazami, a przede wszystkim rogalami świętomarcińskimi. Tego dnia można się również
spodziewać dodatkowych pokazach w Muzeum Rogalowym .

Daty: 11.11.2018

Idź do kina

Poznań to prawdziwa gratka dla miłośników filmu. W mieście działa kilka niezwykłych kin studyjnych,
gdzie nie przekąski i efekty specjalne wiodą prym, ale dojrzałe, często poruszające trudne tematy
społeczne kino. Dodatkowym atutem są ceny biletów, znacznie odbiegające od zawyżanych opłat w
multipleksach bez rezygnacji z nowoczesności i wygodnych sal.

Kino Apollo, ul. Ratajczaka 18

Między ulicami Ratajczaka a Piekary znajduje się Pasaż Apollo. W tym nietypowym jak na centrum
metropolii miejscu można poczuć się trochę jak na włoskiej alejce. Na końcu zaś napotka się piękny
międzywojenny budynek w stylu Art Deco. To propozycja dla lubiących mądre kino i wnętrza z duszą.

Więcej...

Charlie Monroe (Kino Malta), ul. Rybaki 6a

Na niepozornym podwórzu przy ulicy Rybaki 6a natknąć się można na kino przywodzące na myśl
stare amerykańskie filmy, których bohaterowie przeżywają romantyczne chwile przy francuskim
kinie. Tu nie ma miejsca na nudę. Nawet przybywszy przed czasem można przeglądać setki książek, płyt
CD i winyli. Warto też zajrzeć do Kinko Cafe mieszczące się tuż obok podwórza.

Więcej...

Kino Rialto, ul. Dąbrowskiego 34

Pomarańczowy neon Kina Rialto to jeden z przykładów dawnej ery neonów w Poznaniu. Nie to
jednak najważniejsze. Ten art-house działa nieprzerwanie od 75 lat i wyświetla głównie kino
europejskie, choć i amerykańskie produkcje wkradają się na srebrne ekrany. Poza tym szereg pokazów,
przeglądów muzycznych, załapać się też można na okazjonalne kabarety czy spektakle teatralne.

Więcej...

