Lato nad Wartą

Od kilku lat tereny nad Wartą rozkwitają w okresie wakacyjnym. Zaczęło się od plaż miejskich, które
stały się hitem wśród mieszkańców i turystów. Rekreacyjna oferty rzeki się powiększa, w tym roku
czeka na Was tramwaj wodny, przystań miejska oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego. Nie pozostaje
Wam nic innego jak spędzić LATO NAD WARTĄ!

Plaże miejskie
Kolejny rok z rzędu mieszkańcy i turyści mogą wypoczywać na 4 plażach nad Wartą. Od 1 czerwca
do 31 sierpnia działać będą 4 plaże: Plaża Hakami, Plaża Ogród Szeląg, Plaża Miejska Wilda oraz
Plaża Rataje.

Na plażach miejskich dostępne są leżaki, hamaki, parasole, prysznice, kosze plażowe, stojaki
rowerowe, boiska do gry w piłkę czy specjalne miejsca do grillowania. Jednak plaże miejskie to także
bardzo ciekawy program wydarzeń. Na wypoczywających czekają koncerty, turnieje piłki plażowej,
zajęcia sportowe oraz warsztaty muzyczne i plastyczne.

Plaże Miejskie i boiska będą otwarte przez cztery letnie miesiące od godziny 9:00 do 22:00.
●
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●
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Plaża Ogród Szeląg (Parku Szelągowski, ul. Ugory, Winogrady)
Plaża Hamaki (przy Starej Gazowni Stare Koryto rzeki Warty, Centrum)
Plaża Rataje (okolice mostu Królowej Jadwigi, os. Piastowskie, Rataje)
Plaża Miejska Wilda przy ul. Piastowskiej, na wysokości Łazienek Rzecznych.
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Tramwaj wodny
W każdy wakacyjny weekend tramwaj wodny będzie kursował na trasie Katedra (przy ul. Marii
Panny) – Rataje (przy os. Piastowskim) – Wilda (przy Łazienkach Rzecznych) – Chwaliszewo (przy
Starym Korycie) – Szeląg (przy ul. Ugory).
Bilety na odcinkach Katedra – Rataje/Wilda, Rataje/Wilda – Chwaliszewo, Chwaliszewo – Szeląg,
Szeląg – Katedra, kosztują 5 zł za odcinek, cała trasa 20 zł (czas rejsu na całej trasie to ok 1:35 h).
Rozdkład jazdy dostępny jest tutaj.

Dowiedz się więcej o Poznańskim Tramwaju Wodnym

Rejsy turystyczne
Aktualnie w Poznaniu stacjonują statki „Bajka” i „Widmo”. Statki pływają turystycznie w kierunku
Starołęki lub Karolina. Istnieje możliwość wynajęcia statku na rejs niestandardowy, organizacji
spotkań i innych imprez. Statki cumują przy ul. Marii Panny, nieopodal Katedry. Kontakt do załogi:
669 166 732
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Żegluga Retro
Żegluga Retro zaprasza na rejsy po Warcie. Istnieje możliwość czarteru łodzi wraz ze sternikiem. W
ofercie są rejsy z opowieścią historyczną o rzece Warcie, rejsy rozinne, kameralne eventy i spotkania.
Rejs można zamówić pod numerem 501 038 750.
Więcej informacji...
Facebook
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Przystań miejska
Od kwietnia do października 2018 będzie otwarta przystań miejska w Starym Porcie, przy tzw.cyplu
rzeki Warty. Przystań ta będzie całodobowo dozorowana, dostępne będą punkty poboru energii
elektrycznej, zaplecze sanitarne z prysznicem oraz punkt gastronomiczny. Korzystanie z przystani
jest bezpłatne, choć liczba miejsc przy pomostach jest ograniczona.

W okolicy przystani, na cyplu nad Wartą odbywać się będą różne imprezy: koncerty, regaty, pikniki
czy pokazy filmowe.

Facebook Przystań Poznań
Dowiedz się więcej o przystani miejskiej
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Wypożyczalnie sprzętu wodnego
Wypożyczalnia motorówek działa przy przystani w Starym Porcie oraz na Chwaliszewie i
Szelągu. Łódki wypożyczać można po wcześniejszej rezerwacji (numer telefonu: 578908329).

Cena wypożyczenia motorówki z pełnym wyposażeniem (w tym paliwo) to: 50 PLN/h
Cena zawiera:
– wypożyczenie motorówki
– sprzęt ratunkowy (w tym kamizelkę dla każdego członka załogi)
– paliwo do motorówki
– podstawowe szkolenie motorowodne
Więcej informacji tutaj

Wypożyczalnia kajaków mieści na Plaży Rataje, w pobliżu mostu Królowej Jadwigi, w rejonie ul.
Wioślarskiej. Wypożyczalnia czynna jest przez cały tydzień, szczegółowe informacje i rezerwacje: tel.
618770585 lub biuro@przystanposnania.pl

Więcej informacji tutaj
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