Walentynki w Poznaniu - inspiracje

Najromantyczniejszy dzień roku przed nami. Oto lista inspiracji na ten wyjątkowy dzień.

Być może zdarzyło się, że w czasie Walentynek przyjeżdżasz do Poznania i nie wiesz, co ciekawego robić
ze swoją drugą połówką. A może jesteś poznańczykiem, który chciałby spędzić ten dzień w sposób inny,
niż zazwyczaj. W obu przypadkach przyda Ci się kilka propozycji. Znajdziesz je poniżej.

Lista odnosi się tylko do 14. lutego, ale wiele z poniższych obiektów w ofercie przewiduje również
powalentynkowy weekend. Dlatego, jeżeli brak czasu nie pozwala ci na randkę tego dnia, sprawdź podane
strony internetowe - na pewno znajdziesz coś romantycznego na kolejne dni.

Most Biskupa Jordana Park Sołacki i Park Wilsona Koncert Spektakl w teatrze
Warsztaty Kulinarne Rogalowe Muzeum Poznania Ciekawy lokal Wspólne
SPA Walentynkowa ścieżka w Palmiarnii

Most Biskupa Jordana na Ostrowie Tumskim

Choć Dzień św. Walentego przypada na jeden z najzimniejszych miesięcy, mały spacer na Ostrów Tumski
w Poznaniu nie powinien zaszkodzić zdrowiu. W tej historycznej lokalizacji jest coś romantycznego. Chaty
niczym z XIX wieku, neogotycka katedra, a zaraz za nią charakterystyczny most Biskupa Jordana z
czerwonymi przęsłami. Zauważysz na nich kłódki, poprzyczepiane przez zakochane pary na znak wiecznej
miłości. Możesz zatem na chwilę poczuć się jak w Paryżu, zanim kłódki na Pont des Arts zostały zakazane.
Decyzję takiej czynności zostawiamy tobie, niemniej jednak odwiedziny mostu to konieczny punkt
Walentynek.

wróć do początku

Park Sołacki i Park Wilsona

Mówi się, że Park Sołacki w Poznaniu wychodzi z mody, ale romantyczność pozostała i od dawna urzeka
zakochanych. Kręte alejki i spokój, niezwykły dla tak bliskiej lokalizacji od centrum miasta, pozwolą
oddać się uczuciom.

Park Wilsona to kolejny piękny poznański park. Pospaceruj po nim i podziwiaj artystyczne walory –
przejdź obok Muszli Koncertowej, a na zakończenie ogrzej się w Palmiarnii Poznańskiej.

wróć do początku

Walentynkowa ścieżka zwiedzania w Palmiarnii Poznańskiej

Będąc przy Parku Wilsona trudno nie wspomnieć o Palmiarnii Poznańskiej. Egzotyczna fauna i flora
stworzą wrażenie randki w tropikalnej dżungli. Co więcej, Palmiarnia na walentynkowy weekend
przygotowała specjalną ścieżkę zwiedzania. Poznaj zakochane pary, zamieszkujące obiekt i znajdź całuśną
ciekawostkę.

Ścieżka dostępna od 14. do 17. lutego 2019.

Do pobrania TUTAJ lub poniżej.

Godziny otwarcia Palmiarnii:
wtorek - sobota: 9.00-16.00 (kasa do godz. 15.00),
niedziela: 9.00-17.00 (kasa do 16.00),
dodatkowo otwarte w poniedziałki 11. i 18. lutego 2019, w godz. 9.00-16.00 (kasa do godz. 15.00).

Bilety:
normalny: 10 zł
ulgowy: 7zł.

wróć do początku

Koncert
Tribute to Dirty Dancing

Dirty Dancing, feralnie przetłumaczonego jako Wirujący Seks, nikomu nie trzeba przedstawiać. Możesz
ponownie przeżyć ponadczasową historię miłości i tańca w Sali Ziemi, mieszczącej się na
Międzynarodowych Targach Poznańskich. Posłuchasz wszystkich utworów z filmu oraz zobaczysz popisy
taneczne profesjonalistów.

Data: 14.02.2019
Godzina: 19:00
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sala Ziemi, ul. Głogowska 14

szczegóły i bilety

Tyle miłości

Tyle miłości - tak nazywa się koncert z okazji Walentynek, który odbędzie się w Auli Novej (Akademia
Muzyczna w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87). Wykonawcy - pedagodzy i studenci Wydziałów:
Instrumentalnego, Wokalno-Aktorskiego oraz Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki
Kościelnej

W programie repertuar skupiony wokół tematyki miłosnej.
Wstęp wolny.

Data: 14. 02. 2019
Godzina: 19:00
Miejsce: Aula im. Stefana Stuligrosza (Aula Nova, ul. Św. Marcin 87)

Koncert Kameralnej Orkiestry Polskiego Radia Amadeus

Koncert Walentynkowy Kameralnej Orkiestry Polskiego Radia Amadeus jest propozycją dla tych, którzy
wolą muzykę klasyczną. 17. lutego Salę Uniwersytecką UAM wypełni doskonała gra na skrzypcach
Eweliny Nowickiej oraz rytmy tango w wykonaniu Wiesława Prządki. Orkiestrę poprowadzi Anna
Duczmal-Mróz.

Bilety w cenach 30, 40 i 50 zł (w zależności od miejsca). Dostępne w Kasie Auli, Centrum Informacji
Kulturalnej (ul. Ratajczaka 44) oraz na bilety24.pl.

Data: 17. 02. 2019

Godzina: 18:00
Miejsce: Aula UAM, ul. Henryka Wieniawskiego 1, Poznań

wróć do początku

Spektakl w teatrze

RODZINA ADDAMSÓW

Rodzina Addamsów w koprodukcji Teatru Muzycznego w Poznaniu i Teatru Syrena w Warszawie to
przebojowy musical, którego premiera miała miejsce na Broadwayu w 2010 roku, przyciągając tłumy
widzów. Na scenie oglądamy historię upiornej rodzinki. Głównymi bohaterami opowieści są Gomez i
Morticia, których córka Wednesday, zwana księżniczką ciemności, dorasta i zakochuje się w uroczym
chłopaku imieniem Lucas. Prosi ojca, aby zachował to w tajemnicy przed swoją ukochaną żoną. Wszystko
zmieni się pewnego wieczoru, kiedy przy jednym stole spotkają się obie rodziny pochodzące z dwóch
różnych światów.

Teatr Muzyczny, ul. Niezłomnych 1e, Poznań
godz. 11:00 oraz 19:00

szczegóły i bilety

BĘDZIE PANI ZADOWOLONA, CZYLI RZECZ O OSTATNIM WESELU WE WSI
KAMYK

Czy przygotowywane z wielką pompą wesele Zuni i Siutka przerwie panowanie ciszy, ożywi lokalną
społeczność i zakończy martwy sezon tradycyjnym „…i żyli długo i szczęśliwie”? A może postępującej
apokalipsy nie da się już powstrzymać? Jedno jest pewne: nadciąga nieproszony gość weselny: zło. Tylko
dla dorosłych.

Teatr Nowy, ul. J.H. Dąbrowskiego 5
godz. 18:00

szczegóły i bilety

PAN MA PROBLEM Z KOBIETAMI

Kobiety mają problem z butami, torebkami, perfumami i jeszcze przynajmniej z setką innych spraw.
Mężczyźni, z reguły, mają jeden – kobiety. I kompletnie nie rozumieją o co chodzi kobiecie gdy stoi przed
pełną szafą i mówi: Nie mam w co się ubrać! Nie rozumieją też, przynajmniej, setki innych spraw, ale na
szczęście są terapeuci, którzy potrafią pomóc mężczyznom zrozumieć kobiety, a kobietom rozwiązać
problem pełnej szafy. Na komediową sesję terapii zapraszamy do Mojego Teatru.

Mój Teatr, ul. Gorczyczewskiego 2/1A
godz. 20:00

szczegóły i bilety

SENNE ŁAGODNE PRZEŚWITY

Spektakl, inspirowany "Białymi nocami" Dostojewskiego, stanowi trójwymiarowy wgląd w przestrzeń
Sanatorium Gribojedowa, w której przeplatają się rozmaite narracje, będące sztafażem dla pewnej (a
może właśnie wymagającej potwierdzenia) miłości. Kiedy myśli się o porządku palimpsestu w ludzkich
historiach, to właśnie przywołuje się rzeczywistość dziwnego sanatorium, gdzie literatura droczy się z
tekstami nigdy nienapisanymi, gdzie fikcja jest prawdopodobnie jedną z pensjonariuszek.

U Przyjaciół Kawiarnia Klub Teatr, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań
godz. 20:00

Bilety do nabycia w Kawiarni "U Przyjaciół" i CIK (Centrum Informacji Kulturalnej, ul. Ratajczaka 44).
PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ.

szczegóły

Oferta teatralna w Poznaniu jest o wiele bogatsza, niż przedstawiona powyżej. Chcąc sprawdzić inne
wspaniałe miejsca, wejdź TUTAJ.

wróć do początku

Warsztaty kulinarne w SPOT. To EAT – kuchnia francuska

Za stolicę miłości uznaje się Paryż, a Francuzów za najlepszych kochanków. Oddaj się więc prawdziwej
francuskiej kuchni i naucz się, jak przygotować romantyczną, przy tym smaczną kolację. Akademia
Kulinarna SPOT. To EAT zaprasza na warsztaty kuchni prosto z Francji, które poprowadzi Maja
Skorupska – pasjonatka doskonałego jedzenia w wersji slow food i na co dzień.

Podczas warsztatów przygotujesz:

Francuską zupę cebulową z serem Gruyere na grzance
Paluchy rozmarynowe
Ratatouillee
Piersi z kaczki w sosie winnym z kluseczkami z mascarpone
Grzanki z pasztetem z wątróbek kaczych
Galette z bakłażanem
Tartę porową
Mus czekoladowy
Profiterolki z kremem z mascarpone

Data: 14 lutego (czwartek) godz. 18:00 - 20:30
Cena: 170zł
Zapisy pod adresem: akademia@spot.poznan.pl
Liczba miejsc ograniczona.

wróć do początku

Rogalowe Muzeum

Wszystkim łasuchom i tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, polecamy odwiedzić Rogalowe Muzeum
Poznania na Starym Rynku. Choć niektórych „muzeum” na tej liście zdziwi, wizyta w Rogalowym to
zabawne i edukacyjne pokazy, a nie muzealny spacer między eksponatami. W niecałą godzinę dowiesz się,
skąd właściwie w Poznaniu tradycja rogali świętomarcińskich, jaka legenda za nimi się kryje, usłyszysz
prawdziwą poznańską gwarę oraz, co najważniejsze, skosztujesz sławnego wielkopolskiego wypieku.

Wybierając pokaz o 11:10, gwarantujesz sobie najlepszy widok na zegar ratuszowy, z którego o 12:00 w
południe wyłaniają się poznańskie koziołki.

Rezerwacja miejsc nie jest wymagana, ale zaleca się sprawdzenie dostępności miejsc.

dostępność miejsc i bilety

wróć do początku

Ciekawy lokal

Poznańska scena kulinarna rośnie w siłę. Widać to po ilości dobrych restauracji, co rusz powstających w
mieście. Pełna lista byłaby zbyt długa dlatego, jako inspiracja, wybrane miejsca, jak unikatowa Dark
Restaurant, przytulna Na Trakcie czy ekskluzywna MUGA.

Bogatą propozycję jedzeniowych doświadczeń, wspaniałych restauracji lub wartych odwiedzenia kawiarni
znajdziesz w dziale Gdzie Zjeść na naszym portalu.

THE TIME, ul. Młyńska 12

fot. Jakub Pindych

Restauracja THE TIME inspiruje stylem, atmosferą oraz pasją do smaku. Przy wspólnym stole mogą
spotykać się partnerzy biznesowi, rodziny i znajomi, delektując się urodą śródziemnomorskich potraw
wzbogaconych regionalnymi nutami. Szef kuchni z wyjątkowym wyczuciem ubiera klasykę w nowoczesną
formę. Tego i więcej możesz doświadczyć podczas pecjalnej kolacji walentynkowej.

Cena 199 pln/ para
rezerwacje: 606 431 689 I restauracja@thetimepoznan.pl

Po kolacji zapraszamy na piąte piętro do koktajl baru Twelve Cocktails & Co.

MUGA, ul. Krysiewicza 5

fot. Jakub Pindych

Kulinarne doświadczenie z najwyższej półki. Oprócz wysublimowanej kuchni zasmakować można w
znakomitym winie, gdyż do MUGI przylega Casa de Vinos, mogące pochwalić się 300 etykietami win z
całego świata.

Piano Bar, ul. Półwiejska 42 (Stary Browar, między Atrium a Pasażem)

fot. Jakub Pindych

Najlepsze jedzenie, wystrój na najwyższym poziomie, do tego intymny klimat, a nawet muzyka na żywo.

Cacao Republika, ul. Zamkowa 7

fot. Jakub Pindych

W chłodny dzień nic bardziej nie rozgrzewa, niż gorące kako z bitą śmietaną, pyszna kawa lub grzane

wino i piwo. Lokal przykuwa uwagę drewnianą fasadą, a zajmując stolik przy oknie można podziwiać
romantyczną uliczkę Zamkową. U jej szczytu wznosi się Zamek Przemysła z wieżą widokową, można więc
wykorzystać krótki dystans dzielący te dwie lokalizacje.

Uwaga! Zamek Przemysła 14. lutego (z racji trwania sezonu zimowego) otwarty tylko do godziny 15:00!

Dark Restaurant, ul. Garbary 48

fot. Jakub Pindych

Wyjątkowa restauracja, w której jedzenie odbywa się w kompletnych ciemnościach. Zdecydowanie nie
jest to opcja dla tych, którzy podczas kolacji chcieliby patrzeć sobie w oczy. Ponieważ restauracja w
czasie Walentynek przeżywa ogromne obłożenie, należy wypełnić formularz i dokonać przedpłaty.
Formularz obowiązuje tylko 14 lutego, a każda para ma do dyspozycji 1,5h. W dniach 15 i 16. lutego
wystarczy rezerwacja stolika.

Szczegóły i formularz

Cafe „Na Trakcie”, ul. Posadzego 7

fot. Jakub Pindych

Urokliwa, klimatyczna kawiarnia z pyszną kawą i ciastem domowej roboty. To świetna opcja po wizycie na
Moście Jordana. Budynek mieszczący lokal pochodzi z XIX wieku, co łatwo da się zauważyć z zewnątrz. W
środku miasta możesz więc poczuć się jak na dziewiętnastowiecznej podmiejskiej wsi.
Kawiarnia znajduje się vis a vis Śluzy Katedralnej, będącej obecnie częścią Bramy Poznania i działa w
godzinach otwarcia Bramy.

wróć do początku

Wspólne SPA

A może relaksacyjny dzień w jednym z poznańskich SPA?
W naszym mieście jest ich mnóstwo, a oferty można przeglądać godzinami. W ramach pomocy polecamy
10 najlepszych spa i centrów odnowy biologicznej, którą można znaleźć na stronie jednego z
największych portali turystcznych TripAdvisor. Zgadzamy się z listą i zachęcamy do skorzystania z
relaksu!

wróć do początku

W Poznaniu dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Jeśli interesują cię zajęcia niezwiązane z
Walentynkami, zajrzyj do artykułu Zima w Poznaniu na naszym portalu.

