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כרטיס התיירים של
פוזנן
photo: Museum of Applied Arts

photo: M. Kurzawski
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מוזיאון הרוגל של פוזנן

photo: Palm House

ארגון התיירות המקומי בפוזנן
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Poland
www.facebook.com/Poznan.travel
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אצטדיון INEA
INEA Stadion

במוזיאון תוכלו לראות את תהליך האפייה של הרוֹגָ ל
טוֹמ ְרצִ 'ינְ ְס ִקי – מאפה בצק מתוק בצורת חצי
הש ְביֶ נְ ָ
ְ
סהר הממולא במלית פרג לבן ואגוזים ,הנאפה במיוחד
לכבוד יום מרטין הקדוש .הביקור מלווה בסיפורים על
ההיסטוריה של העיר והניב המיוחד של פוזנן ותהליך
האפייה מתבצע תחת עינו הפקוחה של המאסטר.
המופעים מתקיימים בבניין רנסנס יפיפה המשקיף על
בניין העירייה והתיישים.
Stary Rynek 41/2
)הכניסה מרחוב (Klasztorna
www.rogalowemuzeum.pl

Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl
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המוזיאון הלאומי בפוזנן

המוזיאון הלאומי מחזיק באוסף ייחודי של דיוקנאות
קבורה ובאוסף עשיר של אמנות פולנית מתחילת המאה
העשרים ואמנות אירופאית .כמו כן ,תוכלו לחזות כאן
באוסף היקר ביותר בפולין של ציורים ספרדיים וכן
ביצירה היחידה של קלוד מונה הנמצאת בפולין " -חוף
בפורוויל".

ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl

Cytadela
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דגמים של פוזנן העתיקה
Makiety Dawnego Poznania

Nowe Zoo

המוזיאון הארכיאולוגי

הפארק העירוני הגדול ביותר )כ־ 1000דונם( .עד
המאה התשע־עשרה הייתה כאן גבעת כרמים אשר
עליה נבנתה מאוחר יותר מצודה ענקית ,שהייתה
האלמנט המרכזי במבצר פוזנן האדיר .אחרי המלחמה
הפך המבצר לפארק .זהו אחד המקומות החביבים
ביותר על תושבי העיר למנוחה ובילוי בשעות הפנאי ובו
גם מגוון מוזיאונים מעניינים  -מוזיאון החימוש ,שאוספי
הציוד הצבאי שלו מוצגים לראווה באוויר הפתוח,
ומוזיאון צבא פוזנן )המתעד את הפעילות הצבאית
באזור וילקופולסקה( .בשטח הפארק מוצבת עבודתה
הגדולה ביותר של האמנית מאוגוז'טה אבקנוביץ' –
"בלתי מזוהים".

גן זואולוגי ענק )למעלה מ־ 1200דונם( הממוקם
בקרבת אגם מלטה .בגן ניתן לראות קרוב לאלפיים
בעלי החיים ,החיים בתנאים הקרובים מאוד לתנאים
בהם הם נמצאים בטבע .על מנת לראות את כל תצוגת
הגן ,עומדים לרשותם של המבקרים שלושה שבילים
מסומנים .בשנת  2009נפתח בגן מתחם הפילים ובש־
נת  2013הצטרפו לגן דובים חומים .רכבות הנוסעות
ברחבי גן החיות נועדו להקל על המבקרים את הסיור
בשטחו העצום .בשטח הגן ישנו גם מבצר מהמאה
התשע־עשרה.

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

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

Muzeum Archeologiczne
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ציור קיר בתלת מימד
שכונת שרודקה –

מרכז ספורט ונופש באגם
 Termy Maltańskieמלטה

Mural 3D – Śródka

photo: INEA Stadium

fot. Models of Historic Poznań

Zamek Cesarski

photo: J. Jur
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הטירה הקיסרית

11

בית העירייה

קומפלקס הספורט והנופש ""Termy Maltańskie
ממוקם על חופו הצפוני של אגם מלטה .זהו מקום
מושלם למנוחה והתרגעות .יש כאן  18בריכות ספורט
ופנאי ,בריכות תרמיות ,פארק מים )הכולל בין היתר
חוף 11 ,מגלשות מים ,שני "נהרות פרא" ,ספינת
פיראטים( 14 ,אזורי מנוחה ,למעלה מעשרה סוגים של
סאונה ומתקני בריאות.

ציור קיר על בניין דירות היסטורי אשר צויר בטכניקת
רוּד ָקה .בין פרטי
 3Dומספר את סיפורה של שכונת ְש ְ
הציור תוכלו למצוא נסיך ,חצוצרן ,חתול ואטליז.
ציור הקיר נבחר לאחד משבעת פלאי פולין החדשים
בתחרות של נשיונל ג'אוגרפיק טרבלר )National
.(Geographic Traveler

ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

ul. Franciszkańska 2
)הכניסה מרחוב (Lundgardy
www.makieta.poznan.pl
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photo: J. Pindych

ul. Bułgarska 17
www.ineastadion.pl

המוזיאון שוכן בארמון ההיסטורי של משפחת גורקה.
במוזיאון ישנם אוספים ארכיאולוגיים יקרי ערך מכל
רחבי פולין ובכלל זה אוספים המוקדשים לפרהיסטוריה
של אזור וילקופולסקה וכן אוסף עשיר של אמנות מצ־
רית ונובית .בחצר היפיפייה של המוזיאון ניצב אובליסק
של רעמסס השני .במוזיאון מתקיים מגוון עשיר של
אירועים וסדנאות ,בהם גם כאלה המתאימים לילדים.

photo: Malta Thermal Baths

פוזנן
בקטנה

אצטדיון  ,INEAהמקום בו משחקת נבחרת לך פוזנן,
מזמין אתכם לסיורים מודרכים באצטדיון .במהלך
הסיור תוכלו לראות את היכל התהילה ,המלתחה לק־
בוצות האורחים ,המגרש וספסלי השחקנים .באצטדיון
 INEAמתקיימות גם הופעות מוזיקה וכן כנסים שונים.

במרתף הכנסייה הפרנציסקאנית נמצאים שלושה דג־
מים :דגם של פוזנן העתיקה ,דגם העיר מתקופת ראשית
אס ִטים ודגם של כיכר השוק העתיקה.
הפּיָ ְ
שושלת ְ
הדגם הראשון מציג את פוזנן כפי שהיא ידועה מאיורם
של בראון־הוגנברג משנת  ,1618בקנה מידה של
 .1:150הדגם השני מציג את העיר בתקופה המוקדמת
של שושלת הפיאסטים )המאה העשירית( ואילו הדגם
השלישי )בקנה מידה של  (1:100מיועד לעיוורים
ומלווה בהסברים בכתב ברייל.

ביקור בעיר  -מידע מעשי

גן החיות החדש

Muzeum Narodowe w Poznaniu

photo: S. Obst

● הכרטיס זמין בנקודות המידע לתיירים ,בתי מלון
ואתרים נבחרים וכן באתר האינטרנט

פארק ציטדלה

אגם מלטה הוא אחד ממסלולי הקיאקים והחתירה
הידועים ביותר בעולם .אירועים חשובים בקנה מידה
אירופאי ועולמי מתקיימים כאן לעיתים קרובות .סביב
האגם ניתן למצוא מרכזי ספורט ,שבילי הליכה ושבילי
אופניים ,מסלולי מיני־גולף ובאולינג ,מדרון סקי הפתוח
בכל ימות השנה ,מסלול מזחלות הפועל בימי הקיץ,
רכבת ההרים "אדרנלין" ומרכז להשכרת ציוד ספורט
)אופניים ,רולרבליידס ,מכוניות פדלים(.

כרטיס התיירים של פוזנן

photo: J. Pindych

● כניסה חופשית או הנחה במוזיאונים ,אטרקציות
ומסעדות רבות
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Rogalowe Muzeum Poznania

ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl

photo: J. Pindych

● תחבורה ציבורית ללא תשלום

שער פוזנן הוא מרכז מורשת מודרני ומבוא מצוין
לביקור בעיר .תערוכת המולטימדיה האינטראקטיבית
טוּמ ְס ִקי  -אי
אוֹס ְטרוּב ְ
מציגה את ההיסטוריה של ְ
הקתדרלה הקשור קשר הדוק לתחילת ימיה של העיר
והמדינה הפולנית ככלל .כאן מתחיל הנתיב המלכותי־
קיסרי – מסלול שלאורכו תוכלו לראות את האטרק־
ציות המעניינות ביותר של פוזנן.

photo: New Zoo

בפארק וילסון ) (Park Wilsonaנמצאת חממת
הדקלים הגדולה ביותר בפולין ואחת מחממות הדקלים
הגדולות ביותר באירופה ,אשר גילה למעלה ממאה
שנים .כאן ממתינים לכם תשעה ביתנים ובהם 17,000
צמחים השייכים ל־ 1100מינים וזנים ממדינות עם אק־
לים חם ואוסף עשיר ) 170מינים( של דגים אקזוטיים,
בהם גם דגי פיראניה.

● הדרך הטובה והזולה ביותר להכיר את העיר

עוצב על ידי ארגון
התיירות המקומי
בפוזנן

Stary Rynek

Góra Przemysła 1
www.mnp.art.pl

5
גלו את פוזנן עם כרטיס התיירים של פוזנן

photo: D. Krakowiak

Palmiarnia

photo: Ł. Gdak

המוזיאון השוכן בטירת פשמיסל )Zamek
 ,(Przemysłaהוא ביתם של כאלפיים פריטים מתקו־
פות שונות ,החל מימי הביניים ועד ימינו .זהו המוזיאון
היחיד בפולין שתערוכת הקבע שלו מוקדשת כולה
לאמנות שימושית .בראש מגדל הטירה ישנה מרפסת
תצפית ,אליה ניתן להגיע באמצעות מעלית או מדרגות.
ממרפסת התצפית נפרש נופה היפה של העיר העתיקה.

חממת הדקלים

במאה השמונה־עשרה היה זה אחד מבתי הספר
הגבוהים הטובים ביותר בפולין ,כיום זהו מקום מושבה
של עיריית פוזנן .בשנת  ,1806נפוליאון התגורר כאן
במשך שלושה שבועות .באותם ימים ,כותב כרוניקות
גרמני כתב כי פוזנן היא בירת העולם .פרדריק שופן
הופיע כאן במספר קונצרטים .במהלך העונה מתקיימים
בחצר המבנה קונצרטים ,מופעים ומפגשים רבים.

הבתים הצבעוניים בעלי האכסדרות האופייניות
העומדים ליד בית העירייה היו פעם מקום מסחר בדגים,
נרות ומלח .על כמה מהם ניתן עדיין לראות את סמלי
המסחר של הבניינים מהמאה השש־עשרה.

photo: D. Krakowiak
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המוזיאון לאמנויות שימושיות
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בתי המסחר

12

מכללת הישועים

16

שער פוזנן

20

ul. Śródka

15

הכנסייה של קהילת
סטניסלב הקדוש

ul. Termalna 1
www.termymaltanskie.com.pl

הקתדרלה
Katedra

19

Kościół farny św. Stanisława

Ratusz

רכבת מלטנקה
Kolejka Maltanka

כרטיס התיירים של פוזנן הוא הדרך הזולה ביותר לבקר
בעיר .הכרטיס מזכה אותך בשימוש חופשי בתחבורה
ציבורית ,כמו גם בכניסה חופשית למספר מוזיאונים
ובלמעלה ממאה הנחות במקומות אטרקטיביים רבים.
הכרטיס זמין בנקודות המידע לתיירים ובמלונות
נבחרים .את הכרטיס ניתן להנפיק ליום אחד ,שניים או
שלושה ימים ,במחיר רגיל או בהנחה לזכאים וכן ניתן
לקבל כרטיס שאינו כולל תחבורה ציבורית .מידע נוסף
ניתן למצוא באתר
.www.karta.poznan.travel

מדריך אודיו

השימוש במדריך אודיו יאפשר לכם לבקר בעיר בקצב
שלכם ובסדר שתבחרו .מדריכי האודיו הוכנו בפורמט
 MP3וכוללים ארבעה מסלולים אפשריים :פוזנן
הקדומה ,העיר העתיקה ,פוזנן במאה התשעה־עשרה
ונתיב המודרניזם .מידע נוסף תמצאו בכתובת
.www.poznan.travel

קווי תחבורה ציבורית לתיירים

ארגון התחבורה העירוני מזמין אתכם לנסוע בחשמליות
ואוטובוסים היסטוריים .בחשמלית מספר  0ניתן להגיע
למוזיאון התחבורה הציבורית או לנסוע במסלול העובר
דרך החלקים המעניינים ביותר בעיר .קו מספר 100
יוצא מתחנת הרכבת המרכזית בפוזנן ועובר דרך מרכז
העיר )ליד כיכר השוק העתיקה( ,באזור אי הקתדרלה
ואל גן החיות החדש ולאחר מכן דרך רובע צֶ ָס ְר ְס ָקה
)המוזיאון הלאומי ,הטירה הקיסרית( ,ליד מבשלת
הבירה העתיקה ובחזרה לתחנת הרכבת המרכזית.
האוטובוסים והחשמליות פועלים בשבתות ,ימי ראשון
וחגים ,החל מתחילת אפריל ועד סוף ספטמבר .פרטים
נוספים ניתן למצוא באתרים:
,www.poznan.travel
,www.mpk.poznan.pl
.www.ztm.poznan.pl

נקודות מידע לתיירים
www.it.poznan.travel
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photo: PLOT Archive

photo: D. Krakowiak

photo: D. Krakowiak

photo: D. Krakowiak

ul. Św. Marcin 80/82
www.ckzamek.pl

פנינת רנסנס מהמאה השש־עשרה .בתוך בית העירייה
נמצא "האולם הגדול" שתקרת הרנסנס המקומרת
והשמורה שלו מעוטרת בעיטורים עשירים .מדי יום
בצהריים מופיעים על המגדל שני תיישים מפח אשר
נוגחים זה בזה  12פעמים .כיום פועל כאן המוזיאון
ההיסטורי של פוזנן.

אחת הכנסיות הברוקיות המרשימות ביותר בפולין,
שנבנתה על ידי הישועים במאה השבע־עשרה .בכנסייה
ניצב עוגב אשר נבנה על ידי אמן העוגבים המפורסם
בן המאה התשע־עשרה ,פרידריך לאדגסט .מתחת
לכנסייה ,נמשכים לכל אורכה מעברים תת־קרקעיים
אשר שימשו במאה העשרים לאחסון יין.

Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl

ul. Klasztorna 11
)הכניסה מרחוב (Gołębia

ul. Ostrów Tumski 17

נמל התעופה פוזנן-לאביצה

כתובתul. Bukowska 285 :
טלפוןtel. +48 61 849 21 40 :
lotnisko@plot.poznan.pl

תחנת הרכבת המרכזית בפוזנן

כתובתul. Dworcowa 2 :
טלפוןtel. +48 61 633 10 16 :
dworzec@plot.poznan.pl

photo: K. Lesińska

המעון המלכותי האחרון והצעיר ביותר באירופה ,אשר
נבנה בשנת  1910עבור הקיסר הגרמני וילהלם השני.
אחרי מלחמת העולם הראשונה פעלו בטירה גופים
שונים ,בין היתר המחלקה למתמטיקה של אוניברסיטת
פוזנן ,שבוגריה פרצו בשנות ה־ 30של המאה העשרים
את הקוד של מכונת ההצפנה הגרמנית "אניגמה" .כיום,
הטירה משמשת כמרכז תרבות )תערוכות ,קולנוע,
תיאטרון ,הופעות מוזיקה(.

הקתדרלה הפולנית הראשונה ,נבנתה בשנת .968
בתוך הקתדרלה כדאי לשים לב למצבות יקרות הערך
מהמאות ה־ 15וה־ 16בעיצובו של וישר ולבית התפילה
המוזהב מהמאה התשע־העשרה ,שבו ניצבים סרקופגים
ומונומנטים להנצחתם של השליטים הפולנים הראשונים
– מישקו ובולסלב האמיץ .במרתף ניתן לראות את
שרידיה של הקתדרלה הראשונה ,קבריהם של שליטי
פולין הראשונים ואת הבפטיסטריום אשר נועד לקיום
טקסי ההטבלה.

כיכר השוק העתיקה

כתובתStary Rynek 59/60 :
טלפוןtel. +48 61 852 61 56 :
it@plot.poznan.pl
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אטרקציות תיירותיות ,תיאטרון ,מוסיקה ,אירועים.
מבחר מוזיאונים ,מסעדות ,מועדונים ,חנויות.

אגם מלטה
Jezioro Maltańskie

לאורך חופו הצפוני של אגם מלטה עובר נתיב רכבת
הפארק אשר באמצעותה ניתן להגיע עד לגן החיות
החדש .רכבת "מלטנקה" נוסעת במסלול שאורכו כ־3.8
ק"מ .הרכבת פועלת מדי יום ,החל מסוף אפ ריל ועד
סוף ספטמבר .את קרונות הרכבת מושך כיום קטר מסוג
בורסיג הפועל על קיטור ,שנבנה בשנת .1925
ul. Jana Pawła II
www.mpk.poznan.pl/turystyka

30

תיאטרון ומוסיקה

24

Modra Kuchnia

מטבח אזורי מקורי ,אשר מוערך על ידי חובבי הטעמים
האותנטיים והפשוטים במחירים סבירים.

הפילהרמונית של פוזנן

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

אחת מסצנות המוזיקה המוכרות והמוערכות ביותר
בפולין .לעתים קרובות מתארחים כאן אמנים והרכבים
מובילים מרחבי העולם.

33
4

ul. Wieniawskiego 1
www.filharmonia.poznan.pl

7
9

8

27

21

13

photo: Pyra Bar

11

photo: D. Krakowiak

12

39

ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

רפרטואר לאניני טעם עם מגוון רחב של קלאסיקות.
מתנסה מדי פעם במופעי חוץ .כיום זוהי אחת מסצנות
האופרה הטובות ביותר בפולין.

16
14 28

חיי לילה

ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

32

המטבח האזורי  -מסעדות
נבחרות

26

34

Pyra Bar

מסעדה המעוצבת באסתטיקה של פולין הקומוניסטית.
 99%מהמנות בתפריט כוללות תפוחי אדמה ,וניתן
למצוא ביניהן קלאסיקות מקומיות ואהובות עד עצם
היום הזה ,כגוןְ :פּלִ ינְ ְדזֶ ה )לביבות תפוחי אדמה( ,תפוחי
אדמה עם גְ זִ 'יק )מעיין רוטב גבינתי סמיך( וקומפוט.

25

6

10

31

התיאטרון הגדול )אופרה(

5

Blue Note Jazz Club
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3 32 29
18
17

31

2
35

20

ul. Czechosłowacka 33
www.anozwidelec.com

27

40

36

23
1

photo: Dragon Music Club

38

33

Dragon Music Club

מועדון המוזיקה "דרגון" הוא המקום בו פועם הלב
האלטרנטיבי של העיר .במועדון מתקיימים מופעי מו־
זיקה ופרפורמנס ,הקרנות ,אירועים ,סדנאות ופעילויות
אומנותיות אחרות.

Stary Rynek2
www.bamberka.com.pl

Hyćka

קו אוטובוס ותחנות

נקודות מידע לתיירים

להולכי רגל בלבד

הנתיב המלכותי־קיסרי

אזור חניה בתשלום

UWAGA:
W związku
z licznymi
remontami
o zapoznanie
באתרsię z czasowymi
zmianami
miejskiej na stronie: www.ztm.poznan.pl.
בתחבורה הציבורית
הזמניים
השינויים
prosimyמעודכן על
לקבלת מידע
www.ztm.poznan.pl
 wבקרו
funkcjonowaniuאנא
komunikacjiעבודות בכבישים,
לתשומת לבכם :עקב
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 Funktionierung der öffentlichen Verkehrsmitteln vertraut. Alle Informationen ﬁnden Sie unter: www.ztm.poznan.pl
© 2018 TopNovum Sp. z o.o., ul. Perzycka 11, 60-182 Poznań, www.topmapa.pl

Rynek Śródecki 17
www.hycka.pl
photo: Meskalina

קניות

34

Meskalina

photo: J. Pindych

photo: SQ Klub

36

SQ Klub / Słodownia

photo: Tama

35

Opcja

ul. Pleszewska 1
www.posnania.eu

39

photo: Posnania Shopping Center

Stary Rynek 6
www.meskalina.com

אשר יהפכו את חווית הקניות לבילוי קל ונעים .ארכי־
טקטורה מעניינת ,ריהוט מעוצב ומייצבי אמנות של
אמנים אירופיים משלימים את האווירה הייחודית של
מרכז פוסנניה.

במסעדת "המטבח של ונדה" תמצאו מטבח פולני ותיק
עם מתכונים מההיסטוריה של פולין .המנות משלבות
אמנות גסטרונומית עם מסורות קולינריות מפולין הע־
תיקה .המסעדה משתמשת בחומרי גלם באיכות גבוהה
אשר רובם נרכשים מספקים באזור וילקופולסקה.

צוות  DJצוות  DJמנוסה ומצוין עד כדי כך ,שהמסי־
בות לרוב לא מסתיימות לפני  5בבוקר .למועדון שלושה
מפלסים עם שלושה ברים ושלוש רחבות ריקודים .כל
אחת מהקומות מעוצבת בעיצוב הייחודי לה.

שני מועדונים ,בעלי אופי מוזיקלי שונה SQ Klub .הוא
המועדון הפולני הראשון שנכנס לדירוג היוקרתי של
 100המועדונים הטובים ביותר של  .DJ Magמועדון
 Słodowniaהוא מועדון בעל חלל יוצא דופן ,בו
משתלבים יחד בר משקאות הפועם בצבעים שונים ,תאי
ישיבה מעור ורצפת פרקט מוארת.

מקום ייחודי במפת המועדונים של פוזנן .המועדון
ממוקם באולם הקונצרטים הוותיק ביותר בעיר ,יש בו
שתי קומות אשר יכולות להכיל יחד עד אלף אנשים.

ul. Św. Marcin 76
www.kuchniawandy.pl

ul. Półwiejska 18
www.klubopcja.pl

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl

ul. Niezłomnych 2
www.tamaklub.pl

37

Tama

38

Posnania

במרכז הקניות פוסנניה תמצאו את מבחר המותגים
הגדול ביותר בפוזנן .במבנה המואר והמודרני פועלות
 260חנויות ו־ 40מסעדות ובתי קפה .בנוסף תוכלו
למצוא כאן גם אפשרויות בילוי רבות ומגוונות :קולנוע,
באולינג ,מועדון כושר עם בריכת שחייה וכן שירותים
יוצאי דופן כגון קונסיירז' או "קניות בידיים פנויות",

השוק בבית המטבחיים הישן

דוכנים ירוקים

ירקות ופירות טריים ומוצרים מקומיים ניתן למצוא
בשווקים של פוזנן :שוק וילקופולסקי )Rynek
 ,(Wielkopolskiשוק ברנרדינסקי )Rynek
 (Bernardyńskiושוק יאז'יצקי ).(Rynek Jeżycki
מעט רחוק יותר מנתיב התיירים הרגיל נמצאים עוד
שני שווקים בהם כדאי לבקר :שוק וילדצקי )Rynek
 (Wildeckiושוק לאזארסקי ).(Rynek Łazarski

photo: Jakub Wittchen

בית קפה הממוקם בליבה של פוזנן  -במרכז כיכר השוק
העתיקה .זהו מקום בילוי נפלא בו מתקיימים מופעי מו־
זיקה רבים ,תערוכות ,הקרנות סרטים ומופעי תיאטרון.

Kuchnia Wandy

26

קו חשמלית ותחנות

ul. Zamkowa 3
facebook.com/klub.dragon.poznan

גוּב ִקי )סוג של כופתאות ללא מילוי( ,צֶ ְ'רנִ ינָ ה )מרק
ָש ְ
דם ברווז; ככל הנראה הטוב ביותר בעיר( וברווז הן
מנות קלאסיות מפוזנן אשר מייצגות במסעדת היצ'קה
את המסורות הקולינריות של האזור .במסעדה מת־
קיימים גם מופעי מוזיקה ותיאטרון.

29

37

Bamberka

במברקה היא מסעדה המתייחסת למטבח האזורי
בצורה מסורתית מאוד .התפריט כולל מנות אופייניות
לאזור כגון צֶ ְ'רנִ ינָ ה )מרק דם ברווז( ,מרק "דג עיוור"
ז'וּרק )מרק מחמצת( ,תפוחי
)מרק תפוחי אדמה(ֶ ,
אדמה עם גְ זִ 'יק )מעיין רוטב גבינתי סמיך( ואווז עם ִפּיזִ י
)כופתאות(.

28

22

24

ul. Kościuszki 76/78
)המועדון נמצא במרכז התרבות "("Zamek
www.bluenote.poznan.pl

מסעדה המגישה מנות פולניות מוכרות בגרסה מקורית
ומודרנית .מיכאל קוטר ,השף והבעלים ,יצר מחוץ
למרכז העיר מקום אופנתי ,פופולרי ומוערך.

15
25

מועדון הג'אז "התו הכחול" הוא המקום המושלם
להופעות חיות .כאן תוכלו להאזין למופעי מוזיקה של
כוכבי הג'אז הגדולים ביותר וסגנונות מוזיקליים דומים
וכן לבלות ערב באווירה נעימה וידידותית.

A nóż widelec

30

מזכרות מפוזנן

Giełda Stara Rzeźnia

40

מבשלת הבירה הישנה

בכל סוף שבוע ,למעט בשבת השנייה של החודש,
מתקיים שוק פשפשים בחצר בית המטבחיים הישן.
בשבת השנייה בכל חודש ,מתקיים באותו המקום
שוק העתיקות הגדול ביותר בפולין .שוק העתיקות
ושוק הפשפשים בפוזנן הם מכרה זהב של אוצרות
ופריטים ייחודיים .כאן תוכלו לקנות פריטים ייחודיים
"עם נשמה" ,לרכוש עתיקות ולפטפט עם המוכרים על
ההיסטוריה של כל פריט.

זהו לא רק מרכז קניות אלא גם מרכז אמנות וכולו מוקף
בארכיטקטורה משובחת המעוצבת בסגנון תעשייתי של
המאה התשע־עשרה .יש כאן למעלה ממאתיים חנויות,
גינות קטנות עם בתי קפה ,מועדוני ריקודים ,פארק
יפיפה ,מרכז אמנות וכאן נמצא גם המלון העתידני
.Blow Up Hall 5050

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

ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

Stary Browar 5050

מזכרות ייחודיות ומגוונות מפוזנן ניתן לרכוש בכל
נקודות המידע לתיירים )בכיכר השוק העתיקה ,בנמל
התעופה ובתחנת הרכבת הראשית( וכמו כן בחנות
) Salon Posnaniaהנמצאת בכתובת
.(ul. Ratajczaka 44

פרטים נוספים על פוזנן:
www.poznan.travel
ארגון התיירות המקומי בפוזנן
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Poland
www.facebook.com/Poznan.travel
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