Kaart van het centrum van attracties

1
De belangrijkste
historische
bezienswaardigheden

Palmenkas

In het Wilson Park is er de meer dan één
eeuw oud, grootste in Polen en een van
Europa’s grootste, Palmenkas. Op een
oppervlakte van 4 600 m2 vindt u ongeveer 17.000 planten van 700 soorten en
variëteiten uit landen van warm en heet
klimaatzones en een grote inzameling (170 soorten) van exotische vissen
(waaronder piranha’s). Maar het belangrijkste is de mogelijkheid om door
alle klimaatzones van de wereld in één
middag te reizen.
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Het Nationaal  
Museum te Poznań

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”.
Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl
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Stadhuis

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. Hedendaags
wordt daar het Stedelijke Museum van
de geschiedenis van Poznan gevestigd.
Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl

ul. Bułgarska 17
www.ineastadion.pl
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Keizerlijkskasteel

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).
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Het werd ontworpen samen met Al.
Marcinkowskiego aan het eind van de
18e eeuw. Het is omgeven door een
complex van representatieve gebouwen
zoals o.a. Het Nationaal Museum, het
voormalige Bazaar Hotel of de Bibliotheek van de familie Raczyński. Op het
plein vindt een aantal evenementen en
concerten plaats, het is ook een plek van
rust en ontspanning.
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Wachtpost – Het
Kasteel van Przemysł

De toren en het kasteel zijn gelegen
op de Heuvel van Przemysł, boven de
Oude Stad. Op de top is een observatiedeck, die u met de lift of via de trap te
gaan kunt bereiken. Van hier hebt u een
prachtig uitzicht over de stad.
Góra Przemysła 1
www.mnp.art.pl

Ventershuisjes

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.
Stary Rynek

Veel Egyptische
goden werden
als dieren
afgebeeld.

ul. Św. Marcin 80/82
www.zamek.poznan.pl

Plein van de
Vrijheid

12

10

Archeologisch
Museum

9

Kipferlmuseum
van Poznań

De bezoekers kunnen hier leren waar het
vorm van de traditionele rogal swietomarcinski (Sint Martens kipferl) vandaan komt,
wat de geheimen van zijn recepten zijn , en
bovendien de bezoekers kunnen zelfs deelnemen aan het bakken onder leiding van de
kipferl meester.

Jezuïetencollege

Vroeger was dit een van de beste universtiteiten in Polen (18e eeuw), tegenwoordig is dit de zetel van de lokale overheid
te Poznan. 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.
pl. Kolegiacki 17
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INEA Stadion

INEA 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. INEA Stadion is ook de plaats
waar concerten en conferenties plaatsvinden.
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al. Armii Poznań,
Cytadela Poznańska
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Stary Rynek 41/2
(ingang vanaf
Klasztornastraat))
www.rogalowemuzeum.pl
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Parochiekerk van
Sint Stanislaw

Te bekijken zijn er geëxposeerde stukken die
aan de oertijd van Wielkopolska verwijzen,
en rijke collecties van Egyptische en Nubische kunst. Er is ook een mooie binnenplaats
met een obelisk van Ramses. Een indrukwekkende aanbieding van
evenementen en workshops
(inclusief voor kinderen).

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 Frederick 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. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

ul. Klasztorna 11
(ingang vanaf de Golebiastraat)

Citadel Park

Het grootste stedelijke park (ca. 100 ha.). Tot
de 19de eeuw was het een heuvel met een
schilderachtig-gelegen dorp Winiary (de
naam verwijst naar de wijngaarden). Toen
werd die omgevormd tot een machtige fort,
dat het hoogtepunt van de fort Poznan was.
Na de oorlog werd de heuvel omgezet in
een park. Het is een van de favoriete plekken
voor rust en recreatie in Poznan, met een
grote aanbieding van museum exposities
(Militaire Museum en Museum van het Leger
(afdeling) “Poznan”). In het park werd het
grootste tentoonstelling van buitenwerken
van Małgorzata Abakanowicz,“Onbekende”,
gevestigd.
al. Armii Poznań/ul. Szelągowska
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Het Nieuwe
Dierenpark

19

Zwembad
„Maltese thermen”

De dieren verblijven hier in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de natuur.
Om bijna 2.000 dieren te zien, kunnen de
bezoekers 3 bewegwijzerde routes gebruiken. In 2009 werd het huis van olifanten
geopend en in 2013 kwamen er bruine
beren in het dierenpark te wonen. Rond
het dierenpark rijden treinen die het bezoek
vergemakkelijken. Binnen
de dierentuin is ook een fort
van de 11e eeuw die open
voor het publiek gesteld is.

De complex voor sport en recreatie, gelegen
aan de noordkust van het Meer Malta. 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.

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

ul. Termalna 1
www.termymaltanskie.com.pl

20

21

Museum
van Bewapening

Gelegen in het prachtig, groot park
Citadel, gevestigd op het terrein van
het voormalige fort “Fort Winiary”. De
perfecte plek voor liefhebbers van de
militairencultuur zowel in de Poolse,
Duitse en Russische versie.
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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. Śródka

Kindertrein
Maltanka

Langs de noordelijke oever van het Meer
Malta 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.

Meer Malta

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”.

Kathedraal

De eerste Poolse kathedraal uit de 10de
eeuw. Binnen de domkerk zijn de grafstenen
platen uit de 15de en 16de eeuwen bezienswaardig, ook is het zo de gotische hoofdaltaar uit 1512 en de 19-eeuwse Gouden
Kapel, waarin de sarcofag en het standbeeld
van de eerste Poolse heersers: Mieszko I en
Bolesław I van Polen te vinden zijn. In de
kelder kunt u de overblijfselen van de eerste
kathedraal zien, de graven van de eerste
heersers en de doopkapel. Naast de kathedraal werd een modern Interactief Centrum
voor de Geschiedenis van het Kathedraal
Eiland Porta Posnania.
ul. Ostrów Tumski 17
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Porta Posnania

Porta Posnania is een moderne interpretatie van het erfgoed, dat de geschiedenis van het kathedraal eiland vertelt,
in het bijzonder, het concentreert op de
rol van de plaats in de
tijd van vorming van de
Poolse staat.
ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl
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Malta Ski

Een deel van het complex is ook het
eerste in Polen, het jaar door geopend
kunstmatig skipiste, met verhuur van
sportartikelen (fietsen, rollers, voertuigen), zomerrodelbaan of de achtbaan
“Adrenaline”.
ul. Wiankowa 2
www.maltaski.pl
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Lech Brouwerij
van Groot-Polen

Tijdens de rondleiding door de moderne
brouwerij kunt u het hele proces van bierproductie, de botteling en het proeven in
de pub van het bedrijf ervaren. De bezoeken
worden soms ook diep in de nacht georganiseerd, met biervoorproef specialist, die legt
uit, onder andere, hoe het bier
ruikt of hoe het klink.
ul. Szwajcarska 11
www.zwiedzaniebrowaru.pl
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Arkadia

ul. Ratajczaka 44
tel. +48 61 851 96 45
Openingstijden:
ma-vr 10-19, za 10-17

POZNAń TOERISTISCHE
KAART
Poznan Toeristische Kaart 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.karta.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 Poznan, de Oude Binnenstad,
de 19-eeuwse Poznan, Op de route van
het modernisme. Meer informatie vindt
u hier: www.poznan.travel.

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 de buslijn nr. 100 leidt
van Al. Marcinkowskiego (naast Het
Nationaal Museum) door het centrum
van de stad naar het Nieuwe Dierenpark
en verder door de wijken Łazarz en
Jeżyce naar het centrum. www.poznan.
travel, www.ztm.poznan.pl e www.
mpk.poznan.pl.
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Internationale
Handelsbeurzen
in Poznań

ul. Głogowska 14
tel. +48 61 869 20 84
alleen geopend tijdens de beurzen
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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.
ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl
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Concerthewouw

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

StREEKGERECHTEN

ul. Dworcowa 2
tel. +48 61 633 10 16
Openingstijden:
ma-vr 8-21, zat-zon 10-17
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Vine Bridge

Een van de kleinste restaurants in Polen
(ongeveer 27 m2), biedt traditionele
gerechten in het nieuwe interpretaties aan.
ul. Ostrówek 6
www.vinebridge.pl

Pyra Bar

Een bar die stilistisch speelt met de esthetiek van het communistische tijdperk.
Het menu bestaat in 99% uit aardappelgerechten, met, onder anderen, lokale
en populaire hedendaagse klassiekers:
plyndze, Pyra z gzikiem (aardappelen met
kwark), en daarmee een glaasje compote.
ul. Strzelecka 13, ul. Szamarzewskiego 13
www.pyrabar.pl
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37
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Toga

Eigene, lichte gerechten verwijzend naar
de rijke culinaire tradities van de Poolse
hof en bourgeois. TOGA vernieuwt oude
kookrecepten en brengen terug de
vergeten Poolse smaken.

Dark Restaurant

Een plek voor mensen die open voor
nieuwe ervaringen zijn, en ook nieuwsgierig en moedig. Dat alles dankzij het
eten in het donker, waar de klassieke
en verfijnde gerechten anders smaken.
ul. Garbary 48
www.darkrestaurant.pl

pl. Wolności 13
www.toga.poznan.pl
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Modra Kuchnia

Regionale keuken die de erkenning
van gasten wint met authenticiteit,
eenvoudigheid, smaak en rede lijke prijzen.
ul. Mickiewicza 18/2
www.facebook.com/ModraKuchnia

ANDRE
GESELECTEERDE
RESTAURANTS

35

Brovaria

Een eigen mini-brouwerij met een fijne
keuken die geweldig in harmonie is
met de hier geproduceerde bier die in
verschillende smaken is verkrijgbaar.
Stary Rynek 73/74
www.brovaria.pl

facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN

40

Twee clubs, twee verschillende soorten
muziek. SQ Club is de eerste Poolse club
geplaatst in de prestigieuze ranking
van de DJ Mag Top 100 clubs.

Yeżyce Kuchnia

Een feest voor de liefhebbers van het
muzieksoort bekend als ”world music”
(wereld muziek). Beschouwd als een van de
25 beste “world music” festivals ter wereld.
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Opcja

ul. Półwiejska 18
www.klubopcja.pl

OFF Garbary

OFF Garbary is een ruimte waar gastronomie, kunst en cultuur samenkomen. Dit
is een plaats van bijeenkomsten, evenementen, concerten en diverse gebeurtenissen voor iedereen en alle leeftijden.

43

Salon Posnania

Groene Marktkramen

45

Blue Note
Jazz Club

Verse groenten en fruit en lokale
producten vindt u op de markten in
Poznan: Wielkopolski, Bernardynski
en Jezycki. Een beetje verder van de
toeristische route het is de moeite
waard om de markten Wildecki en
Łazarski ook bezoeken.

Maltafestival Poznań

Projekt Lab

46

Oude
Brouwerij5050

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.
ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com
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Vlooienmark
Oude Slachthuis

Moderne keuken, vaak geïnspireerd
door Poolse culinaire tradities, gebaseerd op seizoensgebonden producten.
Het originele menu werkt prima voor
lunch of informeel diner.

De experimentele ruimte van de
club zorgt voor een rijke multimedia
ervaring. Muzikaal, aan de ene kant:
dubstep, trap of drum’n’bass; aan de
andere kant - algemeen begrepen
techno in zijn verschillende vormen.

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.

ul. Szamarzewskiego 17
www.yezycekuchnia.pl

ul. Grochowe Łąki 5
www.projektlab.pl

ul. Garbary 101/111
www.gielda.poznan.pl

11 november
www.zamek.poznan.pl

Poznań
in het kortst

Een van de belangrijkste theaterfestivals
in Europa, het aanbod waarvan omvat
zulke gebieden van creativiteit als:
theater/performance kunst, muziek, dans,
film/ beeldende kunst en gaat buiten
de ramen van culturele instellingen of
theatergebouwen.
juni
www.malta-festival.pl

Ijssculpturenfestival

(Cultureel Centrum „Zamek”)
www.bluenote.poznan.pl

WINKELEN

Naamdag van de Straat
Św. Marcin
Een kleurrijke parade en de dage-lang
feest in het centrum van de stad, met
de belangrijkste prop - de Kipferl van
Sint Maarten.

ul. Kościuszki 76/78

Een erkende DJ-team, die hier zo goed
speelt, dat de gebeurtenissen meestal
niet voor 5 uur in de ochtend stoppen.
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juni
www.ethnoport.pl

ul. Ratajczaka 44
www.salonposnania.wordpress.com

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

ul. Małe Garbary 7a
www.facebook.com/garbaryoff
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Ethno Port Festiwal  

U kunt hier unieke memorabilia kopen
die verbonden zijn met de stad - alles
inbegrepen in de samenstelling wordt
gemaakt door jonge Poolse designers.

SQ Klub /
Słodownia

Matii Sushi

Naast het aanbieden van sushi, vindt
u hier ook warme gerechten, oosterse
desserts en menun voor kinderen.

Muziek Club
Dragon

ul. Zamkowa 3

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl

pl. Andersa 5
www.matii.pl

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

Poznań-Ławica
Vliegveld

Poznań
Centraalstation

Poolse gerechten in een moderne,
stijlvolle editie. Het elegante interieur,
seizoensgebonden menu op basis van
lokale ingrediënten.
ul. Kościelna 43
www.zagrodabamberska.pl

ul. Bukowska 285
tel. +48 61 849 21 40
Openingstijden:
ma-vr 8-21, zat-zon 10-17

28

32

Zagroda
Bamberska

44

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

Groot Theater in
Poznań (Opera)

Toeristische
Informatie
Bureau

Stary Rynek 59
tel. +48 61 852 61 56
Openingstijden:
16.oktober.-30.april:
ma - vr 10-18, zat 10-17
1.mei.-15.october:.
ma - zat 10-20,
zon en feestdagen 10-18

CLUBS

THEATER EN MUZIEK

GESELECTEERDE
GEBEURTENISSEN
Poznań Voor de Halve
Prijs
Één weekend in het jaar met kortingen
van 50% in hotels, restaurants, musea
en nog veel meer anderen. Ongeveer
150 partners van deze actie en rijk toeristisch programma.
april/mei
www.poznanzapolceny.pl

Dagen van de Vesting
Poznań  

december
www.icefestival.poznan.travel

Het tweedaagse festival voor
liefhebbers van vestingwerken. De
kans om de Poznanse forten leren
kennen, van het oude kasteelwallen
van Mieszko I, door de 19-eeuwse
vesting naar de schuilplaatsen van de
Koude Oorlog.
26-27 augustus
www.dnitwierdzypoznan.pl

KontenerART

Poznań Baroque

KontenerART is een mobiel cultureel
centrum aan de oever van Warta. Talloze
concerten, vergaderingen en workshops
vinden hier plaats. De ”Containers” van
Poznan hebben ernaast een stadsstrand,
die completeert de zomerattracties met
sportactiviteiten.

Het festival presenteert oude muziek
in veel scènes en is een poging om
de diversiteit van barokmuziek en de
manieren waarop het wordt gelezen
en gekoesterd te laten zien.

mei-september
www.kontenerart.pl

Virtuozen van beitel en kettingzaag
toveren met ijsblokken en creëren
echte kunstwerken die kunnen worden
bewonderd totdat ze beginnen te
smelten. Tegelijkertijd vindt er plaats de
Poznanse Bethlehem - de kerstmarkt.

november
www.poznanbaroque.com

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

Tekst: Marta Stawińska
2017

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

