foto: D. Krakowiak
foto: M. Kurzawski

Het museum is gevestigd in het kasteel van
Przemysł (heerser van Poznań in de dertiende
eeuw). Hier kunt u zo’n tweeduizend museale
voorwerpen bewonderen, van de middeleeuwen tot nu. De permanente tentoonstelling is
volledig gewijd aan de toegepaste kunst - het
is de enige plek in Polen waar dit gebeurt. Bovenaan de kasteeltoren is er een uitzichtsterras, dat bereikbaar is met de lift of de trap. Het
biedt een prachtig uitzicht op de Oude Stad.

Gevestigd naast het stadhuis, de kleurrijke
huizen met karakteristieke arcades waren
eens een plek waar er verhandeld werd met
vis, kaarsen en zout. Op sommige van de huizen kunt u nog steeds de handelsmerken van
Budnicy (een historische sociaal-professionele
groep van bosgebieden in de 18de en 19de
eeuw) van de 16de eeuw zien.

Góra Przemysła 1
www.mnp.art.pl
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Cittadella

9

Het Nationaal Museum
te Poznań

2

Poznań Stadion

17

Croissantmuseum van
Poznań

foto: J. Pindych

Het museum organiseert demonstraties van
het bakken van de Croissant van Sint Maarten
samen met elementen uit het dialect en de
geschiedenis van Poznań onder het toeziend
oog van de Croissant-meester. De voorstellingen vinden plaats in een prachtig renaissance-huis met uitzicht op het stadhuis en de
bekende bokken, die elke dag om 12 uur op de
toren verschijnen.
Stary Rynek 41/2
(ingang vanaf Klasztornastraat)
www.rogalowemuzeum.pl

Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

6

Maquettes van Oud
Poznań

10

Archeologisch
Museum

Het grootste stadspark (ongeveer 100 ha). Tot
de negentiende eeuw was het een wijnheuvel,
die later werd omgevormd tot een machtig
fort, het belangrijkste element van de machtige vesting van Poznań. Na de oorlog werd het
omgevormd tot een park. Een van de favoriete
plekken van rust en recreatie voor de inwoners
van Poznań, met een rijk museumaanbod - het
Bewapeningsmuseum met een openluchttentoonstelling van militaire uitrusting en
het mu-seum van het “Poznań” Leger (documentatie over de militaire geschiedenis van
Wielkopol-ska). De grootste van Magdalena
Abakanowicz’s openluchtwerken “Nierozpoznani” (de niet-herkenden) werd in het park
geïnstalleerd.

3

Keizerlijkskasteel

Zwembad
Maltese thermen

foto: Zwembad Maltese thermen

foto: J. Jur

foto: J. Pindych
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Parochiekerk van Sint
Stanislaw

De complex voor sport en recreatie, gelegen
aan de noordkust van het Meer Maltańskie. De
perfecte plek voor rust en ontspanning. Er zijn
18 poels van sport- en recreatievoorzieningen,
zwembaden met thermaal waters, waterpark
attracties (onder anderen een strand, 11 glijbanen, 2 “wilde rivieren”, piratenschip), 14 ontspanningzones, verschillende soorten sauna’s
en wellnessvoorzieningen hele jaar door.

Kathedraal

19

foto: D. Krakowiak

TOERISTISCHE LINES
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf nodigt u uit voor
ritjes met historische trams en bussen. Met de
tramlijn nr. 0 kunt u naar Het Museum van het
Openbaar Vervoer gaan of een rondleiding
door de meest interessante delen van de stad
kiezen. De route van bus nr. 100 loopt van het
station Poznań Główny door het centrum van
de stad (naast de Oude Markt), het gebied van
Ostrów Tumski naar de Nieuwe Dierentuin, en
dan door het keizerlijke district (Nationaal Museum, Keizerlijk Kasteel), langs de Oude Brouwerij, terug naar het treinstation. Meer informatie vindt u hier: www.poznan.travel, www.
ztm.poznan.pl e www.mpk.poznan.pl.

TOURIST
INFORMATION

Ontdek Poznań met
de Poznań Toeristenkaart
• de beste en goedkoopste manier om de stad te leren kennen
• gratis openbaar vervoer
• gratis toegang of korting op musea,
talrijke attracties en restaurants
• de kaart is beschikbaar bij toeristische informatiepunten,
geselecteerde hotels en attracties en op het internet

www.citycard.poznan.travel
Lokale Organisatie voor Toerisme van Poznań
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Polen
tel. (+48) 61 878 55 06, e-mail: biuro@plot.poznan.pl
www.poznan.travel
www.facebook.com/Poznan.travel

Poznañ in
het kortst

www.it.poznan.travel

ul. Termalna 1
www.termymaltanskie.com.pl

ul. Śródka

POZNAŃ
TOERISTENKAART
Poznań Toeristenkaart is de beste manier om
de stad goedkoop te bezoeken. Met de kaart
kunt u gratis gebruik maken van het openbare
vervoer en musea bezoeken Bovendien krijgt
u kortingen op vele aantrekkelijke bezienswaardigheden. De kaart is beschikbaar bij de
Toeristische Informatie Bureaus en in geselecteerde hotels en biedt de 1-, 2- en 3-daagse
versie aan, met of zonder kortingen of met of
zonder de vervoeroptie. Meer informatie vindt
u hier: www.citycard.poznan.travel.
AUDIOGIDS
Met de audiogids kunt u de stad in uw eigen
tempo en volgorde bezoeken. Audiogidsen
zijn beschikbaar in het mp3-formaat. U kunt
van vier thematische toeristische routes kiezen: het oudste Poznań, de Oude Binnenstad,
de 19-eeuwse Poznań, Op de route van het
modernisme. Meer informatie vindt u hier:
www.poznan.travel.

3D Muurschildering
– Śródka

De muurschildering op de muur van een flatgebouw in het 3D-techniek verteld het verhaal
van de wijk Śródka. U vindt hier de prins, de
trompetspeler, een kat of de slagerswinkel.
Het werd uitgeroepen tot een van de 7 Nieuwe Wonders van Polen (2016) in de competitie georganiseerd door National Geographic
Traveler.

ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

11

ul. Franciszkańska 2
(ingang vanaf Ludgardystraat)
www.makieta.poznan.pl

7

Het museum is gevestigd in het historische
Górków-paleis. Het bezit waardevolle archeolo-gische collecties uit heel Polen, waaronder
die gewijd zijn aan de prehistorie van Wielko-polska en niet-Europese collecties (een
rijke collectie Egyptische en Nubische kunst).
Een prachtige binnenplaats met een obelisk
van Ramses II. Een indrukwekkend aanbod van
evenementen en workshops (ook voor kinderen).

Ci ty Ca

Nieuwe Dierentuin

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl
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WANDELEN – PRAKTISCHE
INFORMATIE

foto: Maquettes van Oud Poznań

foto: Poznań Stadion

In de kelder van de Franciscaner kerk staan
drie maquettes: een maquette van het oude
Poznań, een maquette van het Hof van de
Eerste Piasten (de eerste dynastie van heersers van Polen) en een maquette van het
Oude Marktplein. De eerste maquette toont
het Poznań, dat bekend is van de gravure van
Braun-Hogenberg uit 1618 op een schaal van
1:150. De tweede maquette toont het uiterlijk
van Poznań uit de tijd van de eerste Piasten
(10e eeuw), en de derde maquette (op een
schaal van 1:100) is bestemd voor blinden. De
maquettes zijn gemaakt met de reliëf methode en omschreven in braille.

ul. Bułgarska 17
www.stadionpoznan.pl

Po zn an

Een enorme dierentuin (meer dan 120 ha)
gelegen in de buurt van het Maltameer. De
dieren verblijven hier in omstandigheden, die
dicht bij de natuur liggen. Om bijna tweeduizend dieren te zien, kunnen bezoekers van de
Zoo gebruik maken van 3 gemarkeerde routes.
In 2009 werd een olifantenhuis geopend en
in 2013 kwamen er bruine beren in de dierentuin. Er rijden treintjes door de dierentuin om
het de bezoekers gemakkelijker te maken. Er is
ook een 19e eeuws fort in de Zoo.

al. Armii Poznań/ul. Szelągowska
www.wmn.poznan.pl

14

Poznań Stadion, de plaats waar de voetbalclub
zijn thuiswedstrijden speelt, biedt u rondleidingen met een gids. Tijdens de rondleiding
kunt u de: Hall of Fame, de kleedkamers van
gasten en het voetbalveld samen met de wisselbanken. Poznań Stadion is ook de plaats
waar concerten en conferenties plaatsvinden.

Poznań
Toeristenkaart

P o zn an

foto: J. Pindych

Het museum beschikt, onder andere, over
een unieke collectie van doodkist-portreiten,
een rijke collectie van de Poolse (Jong Polen)
en Europese schilderkunst. Hier vindt u het
meest waardevolle collectie van de Spaanse
schilderkunst in Polen en de enige schilderij
van Monet die in Polen te vinden is, “Strand in
Pourville”.

ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl

Maltameer

Het ligt slechts 2 km van de Oude Markt. Op de
baan voor roeiregatta vinden meerdere sportwedstrijden plaats - World Cup en de Europese Watersport toernooien. Rondom het meer
vindt u sportcentra, wandel- en fietspadden,
mini-golf- en Boullebanen, het heel jaar door
geopend skibaan en een achtbaan “Adrenaline”.

ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl

Stary Rynek

foto: S. Obst

Wilson Park is de thuisbasis van een meer
dan 100 jaar oud, grootste palmhuis in Polen
en één van de grootste in Europa. Negen paviljoens met 17 duizend planten die behoren
tot 1.100 soorten en variëteiten uit landen met
een warm en heet klimaat en een rijke collectie (170 soorten) exotische vissen (waaronder
piranha’s) wachten op de bezoekers.

Porta Posnania is een modern centrum voor
de interpretatie van het erfgoed en een uitstekende inleiding tot het bezichtigen van de
stad. De multimediale en interactieve expositie presenteert de geschiedenis van Ostrów
Tumski - een kathedraal eiland geassocieerd
met het begin van de stad en de Poolse staat.
Het is ook het begin van de Koninklijk-Keizerlijke Route - een parcours dat de meest interessante bezienswaardigheden van Poznań
presenteert.

pl. Kolegiacki 17

foto: Poznań Palmhuis

5

Vroeger was dit een van de beste universtiteiten in Polen (18e eeuw), tegenwoordig is dit
de zetel van de lokale overheid te Poznań. In
1806 woonde Napoleon hier voor drie weken.
De Duitse kroniekschrijver schreef toen dat
Poznań de hoofdstad van de wereld is. Hier gaf
Frédéric Chopin zijn concerten. In het seizoen
vindt hier plaats een aantal concerten, voorstellingen en bijeenkomsten.

foto: New Zoo

Poznań Palmhuis

20

Porta Posnania

Ventershuisjes

foto: Museum voor Toegepaste Kunst

DE BELANGRIJKSTE
HISTORISCHE
BEZIENSWAARDIGHEDEN

16

Jezuïetencollege

Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl

8

1

12

foto: Porta Posnania

4

bevindt zich hier het Museum van de Geschiedenis van de stad Poznań (gesloten tot nader
order).

Museum voor Toegepaste
Kunst met een
Uitzichttoren - Kasteel
van Przemysł
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Kindertrein Maltanka

Oude Markt

Stary Rynek 59/60, tel. +48 61 852 61 56
it@plot.poznan.pl

Stadhuis

22

Poznań-Ławica Vliegveld

ul. Św. Marcin 80/82
www.ckzamek.pl

foto: D. Krakowiak

De Parel van de Renaissance genoemd, gebouwd in de 16de eeuw. Binnen het stadhuis
is de Grote Hal met een rijkelijk versierd, origineel bewaard Renaissance gewelf. Dagelijks
om 12 uur ’s middags op de toren van het stadhuis verschijnen twee blikgeiten die 12 keer
per dag elkaars hoornen botsen. Momenteel

En av Een van de meest monumentale barokke kerken in Polen. Binnen is er, onder andere,
een beroemde orgel - het werk van de bekende, 19-eeuwse orgelbouwer Frédéric Ladegast. Deze organs hebben meer dan 2,600
pijpen. Langs de hele tempel zijn ondergrondse gebieden gevestigd, waar in de 20ste eeuw
wijn werd bewaren, vanwege een geschikte
microklimaat.
ul. Klasztorna 11
(ingang vanaf de Gołębiastraat)

De eerste Poolse kathedraal, gebouwd in 968.
Binnenin zijn de kostbare grafstenen van Vischer uit de vijftiende tot zestiende eeuw en
de negentiende-eeuwse Gouden Kapel met
een sarcofaag en een monument voor de
eerste Poolse heersers Mieszko I en Bolesław
Chrobry de aandacht waard. In de kelders zijn
de relikwieën van de eerste kathedraal, de graven van de eerste heersers en de doopkapel te
zien.
ul. Ostrów Tumski 17

foto: K. Lesińska

foto: D. Krakowiak

De laatste en jongste monarchengebouw in
Europa, opgebouwd voor keizer Wilhelm II.
Na de Eerste Wereldoorlog functioneerde in
het Kasteel, onder anderen, de Faculteit voor
Wiskunde van de Universiteit van Poznań. De
afgestudeerden van deze faculteit hebben in
de jaren ‚ 30 XX de code gebroken van de Duitse codeermachine Enigma. Momenteel is het
kasteel een cultuurcentrum (voor tentoonstellingen, film, theater, concerten).

foto: D. Krakowiak

foto: PLOT Archive

ul. Bukowska 285, tel. +48 61 849 23 43
info@airport-poznan.com.pl

Langs de noordelijke oever van het Meer Maltańskie loopt de route van de parktrein Maltanka, die naar de Nieuwe Dierentuin leidt. De
route is 3.8 km lang. De spoorlijn werkt dagelijks van eind april tot en met eind september.
Tegenwoordig worden de wagens getrokken,
onder andere, door de locomotief Borsig uit
1925.
ul. Jana Pawła II
www.mpk.poznan.pl/turystyka
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Poznań Centraalstation

ul. Dworcowa 2, tel. +48 61 633 10 16
dworzec@plot.poznan.pl

Toeristische attracties, theater, muziek, evenementen.
Geselecteerde musea, restaurants, clubs, winkels.

Project
uitgevoerd door
de Plaatselijke
Toeristische
Organisatie
van Poznań.

30

THEATER EN MUZIEK

Pierożak

foto: PLOT Archive

Goedkope en zeer smakelijke “pierogi” (een
soort ravioli) zullen iedereen zeker aanspreken. Handgemaakt, met zure of zoete vulling,
worden ze per stuk besteld.

Concerthewouw

foto: Pyra Bar

31
foto: D. Krakowiak

Groot Theater in Poznań
(Opera)

Pyra Bar

34

Een bar die stilistisch speelt met de esthetiek
van het communistische Polen. Op de menukaart bevatten 99% van de gerechten aardappelen, waaronder lokale en nog steeds geliefde klassiekers: “plyndze” (kleine aardappel
pannenkoeken), “pyra z gzikiem” (aardappelen
met zure room) en daarbij een compote.

15

MUSIC CLUBS
Blue Note Jazz Club

19
24
3 32
18

ul. Kościuszki 76/78 (Centrum Kultury „Zamek”)
www.bluenote.poznan.pl

A nóż widelec

14 28

25

22

Een ideale plek voor diegenen die een levende
relatie met kunst zoeken - concerten van de
grootste sterren van jazzmuziek en aanverwante muziekgenres.

– GESELECTEERDE RESTAURANTS

12

16
29

32

11

39

ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

STREEKGERECHTEN

35

17

31

2

A nóż widelec serveert Poolse gerechten in
de originele, moderne versie. Michał Kuter,
de chef-kok en eigenaar in één persoon, heeft
een modieuze, populaire plek gecreëerd ver
van het stadscentrum en gewaardeerd om zijn
smakelijke keuken.

30

37
36

23

20

40

foto: Muziek Club Dragon

1

ul. Czechosłowacka 33
www.anozwidelec.com

Bamberka

33

Bamberka heeft een zeer traditionele benadering van de regionale keuken. In het menu
vindt u czernina (soep gemaakt van eendenbloed en heldere kippenbouillon), “blinde
vis”-soep (aardappelsoep), zure bieten soep,
“pyry z gzikiem” (aardappelen met zure room)
en gans met deegballen.

Muziek Club Dragon

38

Dragon is de plaats waar het alternatieve
hart van de stad slaat. Het programma omvat
concerten, performances, filmvertoningen,
happenings, workshops en andere artistieke
activiteiten.

26

ul. Zamkowa 3
facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN

Stary Rynek2
www.bamberka.com.pl
Szagówki (een soort gnocchi), czernina (naar

Buslijn met haltes

Toeristische informatie

Tramlijn met haltes

De Koninklijk-Keizerlijke Route

Hyćka
LET OP: In verband met talrijke renovaties, gelieve u vertrouwd te maken met tijdelijke wijzigingen in het functioneren van het openbaar vervoer op: www.ztm.poznan.pl.
ATTENTION: In view of the road-works please visit www.ztm.poznan.pl to obtain information regarding temporary changes in the functioning of the public transport system.
ACHTUNG: Wegen zahlreicher Straßenbauarbeiten machen Sie bitte mit den vorübergehenden Änderungen bei der Funktionier
chen Verkehrsmitteln vertraut. Alle Informationen ﬁnden Sie unter: www.ztm.poznan.pl
© 2019 www.topmapa.pl TopNovum Sp. z o.o., ul. Perzycka 11, 60-182 Poznań

foto: T. Krampikowski

Rynek Śródecki 17
www.hycka.pl

Cuba Libre

WINKELEN

36

35

Een originele regionale keuken, die door fijnproevers wordt gewaardeerd om zijn authenticiteit, eenvoud, smaak en redelijke prijzen.

Een club die zeer moeilijk te definiëren is. Is
het een dansclub? Een Cocktailbar? Of is het
een plek, die de nadruk legt op cultuur? Rewiry is een ontmoetingsplaats waar vooral de
sfeer telt.

SQ Klub is de eerste Poolse club die in de prestigieuze Dj Mag Top 100 Clubs ranking is geplaatst. Meer dan 10 jaar van het bestaan van
SQ Club betekent een enorm aantal binnenlandse en buitenlandse boekingen, concerten
en muziekevenementen, die zich zeker onderscheiden in termen van kwaliteit en artistieke
expressie op de Poolse clubscene.

ul. Mickiewicza 18/2
www.facebook.com/ModraKuchni

Al. Niepodległości 8A
www.facebook.com/Rewiry.Klub

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl

foto: J. Pindych

ul. Wrocławska 21
www.cuba-libre.pl

Modra Kuchnia

Rewiry

scoop, een bowlingbaan, een fitnessclub met
zwembad en uitzonderlijke diensten zoals
Conciërge of Hands Free Shopping, die het gemakkelijker maken om boodschappen te doen
en een prettige tijd te hebben. Interessante architectuur, designmeubels en installaties van
Europese kunstenaars vullen het lifestyle-karakter van Posnania aan.

foto: SQ Klub

Cuba Libre is een volledig Zuid-Amerikaanse
club in het centrum van Poznań, waar je zes dagen per week kunt swingen op hete ritmes van
salsa, merengue, bachata, samba en meer... De
buitengewone dj’s, bekroonde dansleraren en
exotische drankjes maken van elke avond in
Cuba Libre een onvergetelijke ervaring.

Groene Marktkramen
Verse groenten en fruit en lokale producten
vindt u op de markten in Poznań: Wielkopolski,
Bernardyński en Jeżycki. Een beetje verder van
de toeristische route het is de moeite waard om
de markten Wildecki en Łazarski ook bezoeken.

Souvenirs uit Poznań
foto: Jakub Wittchen
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ul. Pleszewska 1
www.posnania.eu

SQ Klub
foto: Tama

het schijnt de beste in de stad) of eend zijn
Poznań-klassiekers waarmee Hyćka ons herinnert aan de culinaire tradities van de regio.
Ook worden hier concerten en theatervoorstellingen georganiseerd.

29

21
10

ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

28

9

8

13

Het repertoire voor operaliefhebbers, met een
ruime keuze van klassiekers, experimenteert
met het repertoire buiten de muren. Momenteel is een van de beste operahuizen in het
land.

27

27
6

ul. Wieniawskiego 1, Aula UAM
www.filharmonia.poznan.pl

26

7

5

Een van de meest gewaardeerde muziekscene
in Polen. Prominente artiesten en bands van
over de hele wereld verschijnen in het concertgebouw van Poznań.

25

33
4

foto: Winkelcentrum Posnania

24

ul. Półwiejska 10
www.pierozak.eu

37

Tama

Dit is een unieke ruimte op de clubkaart van
Poznań. Het is gelegen in de oudste concerten theaterzaal van Poznań, die plaats biedt
aan 1000 personen op twee niveaus.
ul. Niezłomnych 2
www.tamaklub.pl

38

Winkelcentrum Posnania

Posnania biedt de grootste selectie van merken in Poznań. In een licht, modern interieur
vinden klanten 260 winkels en 40 restaurants
en cafés. Het geheel wordt aangevuld met
een rijk aanbod aan amusement: een bio-

39

Vlooienmark Oude
Slachthuis

40

Stary Browar5050

Unieke, ingenieuze en diverse souvenirs uit
Poznań kunnen worden gekocht bij alle Toeristische Informatiepunten (het oude marktplein,
de luchthaven Ławica, het hoofdstation) en bij
het Culturele Informatie Centrum (ul. Ratajczaka 44).

Meer over Poznañ vindt u op

Elk weekend, behalve elke tweede zaterdag
van de maand vindt hier een vlooienmarkt
plaats. Elke tweede zaterdag van de maand
vindt hier ook de grootste antiekgoederen uitwisseling markt in Polen plaats.

Niet zomaar winkels maar ook kunst, omringd
door de hoogste-class architectuur, die verwijst naar de 19-eeuwse industriële stijl. Naast
vele winkels zijn er tuinen, clubs, park, kunstcentrum en hotel.

parkeerplaats - M1 winkelcentrum
www.gielda.poznan.pl

ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

www.poznan.travel
Lokale Organisatie voor Toerisme van Poznań
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Polen
www.facebook.com/Poznan.travel

Tekst: Marta Stawińska
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