
44 KLUBB DRAGON
ul. Zamkowa 3
facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN
På klubben Dragon slår stadens alternativa hjärta. Här sker konserter, 
föreställningar, filmvisningar, happenings, workshops och andra konst-
närliga aktiviteter.

45 BLUE NOTE JAZZ CLUB

ul. Kościuszki 76/78 (Kulturcentrum „Zamek”) 
www.bluenote.poznan.pl
Den perfekta platsen för alla som söker en levande kontakt med konsten – 
konserter med de största stjärnorna inom jazzen och närliggande genrer. 

Shopping
46 STARY BROWAR KöpCENTRUm 

ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com
Inte bara ett köpcentrum, utan även konst, 
omgivet av förstklassig arkitektur i 1800-ta-
lets industriella stil. Förutom shopping finns 
här även trädgårdar, klubbar, en park, ett 
konstcentrum och hotell. 

47 GALERIA mALTA KöpCENTRUm 
ul. Baraniaka 8
www.galeriamalta.pl
Ett stort utbud av butiker, gratis parkering, biograf, lekpark och ett brett 
kulinariskt utbud. Och allt detta strax intill sport- och fritidsområdet vid 
sjön Malta.

48 mARKNADEN STARA RZEŹNIA
ul. Garbary 101/111
www.gielda.poznan.pl
Loppmarknad varje helg, förutom varannan lördag då det är Polens störs-
ta antikmarknad. 

GRöNA mARKNADSSTÅND
Färsk frukt och grönsaker och andra lokala produkter hittar man på olika 
marknader runtom i Poznań: Wielkopolski, Bernardyński och Jeżycki. Lite 
längre bort från turistområdena är marknaderna Wildecki och Lazarski vär-
da ett besök.

49 SALONG pOSNANIA
ul. Ratajczaka 44
www.salonposnania.wordpress.com

Här kan man köpa unika souvenirer – hela samlingen har formgivits av 
unga polska designers.

poznańs Turistorganisation
pl. Kolegiacki 17, 61-841 poznań, polen

www.poznan.travel

36 mATTI SUSHI
pl. Andersa 5
www.matti.pl

Förutom sushi finns här även varma rätter, 
orientaliska desserter och en barnmeny.

37 DARK RESTAURANT
ul. Garbary 48
www.darkrestaurant.pl

Det här är en plats för alla som är nyfikna, modiga och öppna för nya erfaren-
heter. Klassiska rätter smakar annorlunda när man äter dem i mörker. 

38 VINE BRIDGE
ul. Ostrówek 6 
www.vinebridge.pl

En av Polens minsta restauranger (cirka 27 kvadratmeter), traditionella rät-
ter i ny tappning.

39 YEŻYCE KUCHNIA
ul. Szamarzewskiego 17
www.yezycekuchnia.pl

Ett modernt kök, inspirerat av polska mattraditioner baserade på sä-
songbetonade produkter. En originell meny som passar till luncher och 
informella middagar.

Klubbar
40 KLUBB SQ / SŁODOWNIA

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl

Två klubbar och två olika klimat. SQ Club är den första polska klubben som 
har platsat i DJ Magazines prestigefyllda lista över de 100 bästa klubbarna.

41 BLUEBERRY BAR
ul. św. Marcin 40
www.blueberrybar.pl

Den eleganta lokalen kombinerad med sin välutrustade bar är perfekt för 
alla som gillar klubbmusik.

42 pACHA pOZNAŃ
ul. Paderewskiego 10
www.pachapoznan.com

Här spelas deep house och R’n’B och här trivs även de mest erfarna club-
bingentusiasterna.

43 pROJEKT LAB
ul. Grochowe Łąki 5
www.projektlab.pl
Klubben levererar en rik multimediaupplevelse tack vare sitt experimente-
lla utrymme. Musikaliskt – å ena sidan dubstep, trap eller drum’n’bass och 
å andra sidan brett definierad techno i alla dess former.

mÅRTENSmÄSSAN – 11 november
www.zamek.poznan.pl

En heldag med festligheter i centrala staden, t.ex. en färgglad parad och 
det viktigaste tillbehöret av dem alla: rogal świętomarciński (en speciell, 
lokal bakelse).

ISSKULpTURFESTIVAL pÅ GAmLA TORGET – december
www.icefest.poznan.travel

Mejselns och motorsågens virtuoser trollar fram riktiga underverk ur is-
block som kan avnjutas tills de börjar smälta. Dessutom äger julmarknaden 
Poznań Betlehem rum samtidigt.

Regionalt kök - Utvalda restauranger
31 mODRA KUCHNIA

ul. Mickiewicza 18/2
www.modrakuchnia.com

Egna, regionala rätter som har vunnit 
erkännande av finsmakare tack vare sin 
äkthet, enkelhet, smak och bra priser.

32 ZAGRODA BAmBERSKA
ul. Kościelna 43
www.zagrodabamberska.pl

Det polska köket i sin mest moderna och smakfulla tappning. Elegant inred-
ning och säsongbetonad meny baserad på lokala råvaror.

33 pYRA BAR
ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

En bar som stilistiskt och estetiskt leker med 
kommunisttiden. Av rätterna på menyn inne-
håller 99 % potatis, däribland lokala och po-

pulära klassiker som plyndze (potatispannkakor), pyra med gzik (potatis 
med speciell kvarg) och kompocik (hemmagjord juice med frukt).

34 TOGA

pl. Wolności 13
www.toga.poznan.pl

Egna, lätta rätter som bygger på gamla kungliga och borgerliga kulinariska 
traditioner. Gamla recept återskapas och bortglömda polska smaker träder 
fram på nytt.

Andra utvalda restauranger
35 BROVARIA

Stary Rynek 73/74
www.brovaria.pl

Eget mikrobryggeri och ett kök som leds av prisbelönade Paul Rozmiarek.

Teater och musik
29 DEN STORA TEATERN (OpERA)

ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

En repertoar för finsmakare med ett brett utbud 
av klassiker. Ett av landets bästa operahus.

30 pOZNAŃS FILHARmONI
ul. Wieniawskiego 1 
Universitetet Adam Mickiewiczs aula
www.filharmonia.poznan.pl

En av Polens mest respekterade scener. Hit kom-
mer framstående musiker från hela världen.

Utvalda händelser
pOZNAŃ TILL HALVA pRISET – maj
www.poznanzapolceny.pl

Årets enda helg med 50 % rabatt på hotell, restauranger, museum och 
mycket mer. Cirka 150 samarbetspartners och ett rikt turistprogram.

KONTENERART – maj-september 
www.kontenerart.pl

KontenerART är ett mobilt kulturcentrum på floden Wartas strand med 
mängder av konserter, möten och workshops. 

FESTIVALEN ETHNO pORT – juni
www.ethnoport.pl 

En festival för alla världsmusikälskare. En av världens 25 bästa festivaler 
för världsmusik.

FESTIVALEN mALTA I pOZNAŃ – juni
www.malta-festival.pl

En av Europas viktigaste teaterfestivaler. Här 
erbjuds konstformer som teater, performance, 
musik, dans, film och bildkonst och allt sträcker 
sig utanför ramen för institutioner och teatrar.

FESTIVALEN FöR pOZNAŃS FÄSTNING – 27–28 augusti
www.dnitwierdzypoznan.poznan.pl

Den två dagar långa festivalen för alla som älskar fästningar. Här får man 
bekanta sig med Poznańs fästningar: från Mieszko I:s uråldriga försvars-
mur till 1800-talsfort och kalla krigets skyddsrum.

pOZNAŃ BAROQUE – november
www.poznanbaroque.com

Festivalen presenterar barockmusik i många varianter och är ett försök att 
visa på musikens mångfald och det sätt på vilket den läses och vårdas.

Sightseeing - praktisk information
pOZNAN TURISTKORT
Poznań Turistkort är det bästa sättet att 
besöka staden till en låg kostnad. Kortet 
ger fri tillgång till kollektivtrafiken, gratis 
inträde på museer och många attraktiva 
rabatter. Kortet kan bland annat köpas på 
turistbyråer och utvalda hotell. De gäller i 
en, två eller tre dagar, finns till normalt och reducerat pris och med eller utan 
kollektivtrafik. Läs mer på www.poznan.travel.

AUDIOGUIDE
Med en audioguide kan du vandra runt i staden som du vill och i din egen 
takt. Det finns fyra rutter med olika teman: Gamla Poznań, Gamla Stan, 
Poznań under 1800-talet och På det modernistiska spåret. Läs mer på 
www.poznan.travel.

TURISTRUTTER
Poznańs lokaltrafik bjuder in till en resa med historiska spårvagnar och 
bussar. Spårvagn 0 går till Trafikmuseet, med en omväg genom stadens 
mest intressanta delar. Buss 100 går från torget Wielkopolski genom cen-
trum, till Malta, vidare genom Śródka (nära Porta Posnania) och tillbaka till 
centrum. Bussarna och spårvagnarna kör på lördagar, söndagar och helg-
dagar från slutet av april till slutet av september. För mer detaljer, gå in på 
www.poznan.travel och www.mpk.poznan.pl.

Turistinformation
24 ARKADIA

ul. Ratajczaka 44
Tel. +48 61 851 96 45
Öppet: mån-fre 10-19, lör 10-17

25 TURISTCENTRUm
Stary Rynek 59
Tel. +48 61 852 61 56
Öppet:
16 oktober-30 april: mån-fre 10-18, lör 10-17.
1 maj-15 oktober: mån-lör 10-20, sön och helgdagar 10-18. 

26 pOZNAŃ INTERNATIONELLA mÄSSOR (öSTRA HALLEN)
ul. Głogowska 14
Tel. +48 61 869 20 84
Endast öppet under mässor

27 pOZNAŃS FLYGpLATS – ŁAWICA
ul. Bukowska 285
Tel. +48 61 849 21 40
Öppet: mån-fre 8-21, lör-sön 10-17

28 pOZNAŃS CENTRALSTATION
ul. Dworcowa 2
Tel. +48 61 633 10 16
Öppet: mån-fre 8-21, lör-sön 10-17

Turistattraktioner , teater, 

musik och evenemang.

Utvalda museer, restauranger, 

klubbar och affärer.

www.facebook.com/Poznan.travel
Text: marta Stawińska
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Höjdpunkter från Poznań

1 pALmHUSET – I Wilson Park 
finns ett över hundra år gam-

malt palmhus, det största i Polen och 
ett av de största i Europa. På områdets 
4 600 kvadratmeter finns det cirka  
17 000 plantor av 700 arter från länder 
med varmt klimat, och en stor samling 
(170 arter) av exotiska fiskar, inklusive 
pirayor. Men viktigast av allt är möjlig-
heten att resa genom världens alla klimatzoner på en eftermiddag. 
ul. matejki 18

2 INEA STADION – Arenan är 
känd för sin fantastiska atmos-

fär, som när Manchester City-fansen 
efter matchen firar det vinnande må-
let med dansen “Do the Poznań”. Are-
nan är öppen för besök. 
ul. Bułgarska 17

3 RESIDENSSLOTTET – Euro-
pas sista och yngsta residens, 

byggt åt kejsare vilhelm II. Efter första 
världskriget fanns universitetets ma-
tematikinstitution på slottet och det 
var här alumnerna på 30-talet lycka-
des knäcka koden till den tyska kryp-
teringsmaskinen Enigma. För närva-
rande fungerar slottet som kulturcentrum med utställningar, bio, teater 
och konserter 
ul. św. marcin 80/82

4 FRIHETSTORGET – Frihetstorget byggdes vid Marcinkowskiallén 
i slutet av 1700-talet. Torget omges av flera representativa byggna-

der, som Nationalmuseum, Bazaar Hotel och biblioteket Raczynski.

5 BIBLIOTEKET RACZYŃSKI – 
Klassicistisk byggnad från första 

halvan av 1800-talet. Greve Edward Rac-
zynski lät uppföra byggnaden. Den vack-
ra, klassicistiska pelargången är influerad 
av Louvrens östra fasad. 
pl. Wolności 19

6 NATIONALmUSEUm – En rik 
samling av polskt (det unga Polen) 

och europeiskt måleri, bl.a. Polens mest 
värdefulla samling av spanska målning-
ar samt landets enda Monet. 
Al. marcinkowskiego 9

7 STADSHUSET – En renässanspär-
la från 1500-talet. Inne i stadshuset 

finns en rikt dekorerad sal med bevarade 
renässansvalv. Mitt på dagen stångas två 
getter i metall tolv gånger uppe i tornet. 
I dag inrymmer stadshuset även staden 
Poznańs historiska museum.
Stary Rynek 1

8 HANTVERKS- OCH HAN-
DELSHUS – Bredvid stadshuset 

finns de färgglada hus med typiska arkader där man en gång i tiden hand-
lade med fisk, ljus och salt. På vissa av husen kan man fortfarande se gamla 
handelsmärken från 1500-talet.

9 mUSEET FöR ROGAL 
ŚWIĘTOmARCIŃSKI – (lo-

kalt, traditionellt och halvmånefor-
mat bakverk) – Besökarna lär sig his-
torian om bakverkets speciella form 
och hemligheten bakom receptet. 
Man får även delta i själva bakning-
en under ledning av en bagare.
Stary Rynek 41/2 (ingång från ul. Klasztorna)

10 ARKEOLOGISKA mUSEET – Utställningar tillägnade Storpolens 
historia samt rika samlingar av egyptisk och nubisk konst. vacker in-

nergård med Ramses obelisk. Ett imponerande utbud av evenemang och 
seminarier (även för barn). 
ul. Wodna 27  

11 FöRSAmLINGSKYRKAN AV 
SANKT STANISLAUS – En av 

Polens mest monumentala barockkyr-
kor. Inuti kyrkan finns bland annat en be-
römd orgel – tillverkad av Fredrik Lade-
gast, som var en välkänd orgelbyggare 
under 1800-talet. Denna orgel har över 
2 600 pipor. Under kyrkans hela längd 
sträcker sig en källarvåning där det un-
der 1900-talet lagrades vin tack vare det 
lämpliga mikroklimatet. 
ul. Klasztorna 11 (ingång från  
ul. Gołębia)

12 JESUITHöGSKOLAN – Trevå-
ningsbyggnaden i form av en häst-

sko med rymlig innergård och kloster 
byggdes under 1700-talets första hälft 
och är numera säte för staden Poznań. 
Napoleon bodde här under tre veckor år 
1806. En tysk krönikör skrev att Poznań 
var världens huvudstad. Dessutom spe-
lade Frédéric Chopin i byggnaden.
pl. Kolegiacki 17

13 CYTADELA – Sta-
dens största stads-

park (ca 100 hektar). Fram 
till 1800-talet låg här byn 
Winiary (namnet syftar på 
vinodling) vackert belägen. 
Sedan omvandlades kul-
len till ett mäktigt fort som 
blev själva höjdpunkten på 
Poznańs fästning. Efter kri-
get förvandlades området 
till en park som i dag är en 
av invånarnas favoritplats för avkoppling. Här finns bland annat Armému-
seet och i parken finns flera stora konstverk, t.ex. Małgorzata Abakano-
wiczs ”Okända”. 
ul. Armii poznań / ul. Szelągowska 

14 ARmÉmUSEET – Está Museet ligger i den vackra parken Cytadela, 
som byggdes på platsen för det före detta Fort Winiary. Detta är den 

perfekta platsen för alla som älskar polsk, tysk och sovjetisk arméhistoria.
ul. Armii poznań, Cytadela

15 JUNGFRU mARIAS KYRKA – Den gotiska kyrkan byggdes un-
der 1400-talets första hälft på platsen där furstinnan Dubrawka på 

900-talet grundade en för Jungfru Maria. Ett slott (förmodligen Polens 
tidigaste tegelbyggnad) 
och ett kapell (den första 
kristna kyrkan på polskt ter-
ritorium).
ul. Ostrow Tumski 17

16 KATEDRALEN – Po-
lens första katedral, 

från 900-talet. Inuti katedra-
len dras uppmärksamheten 
till gravstenar från 14- och 
1500-talet, ett gotiskt altare 
från 1512 och guldkapellet 

med sarkofager och statyer tillägnade de första polska furstarna Mieszko 
I och Boleslav I den tappre. I källaren kan man se reliker från den första 
katedralen, de första furstarnas gravar samt ett dopkapell. Intill katedralen 
ligger ett modernt och interaktivt historiskt centrum, ”Porta Posnania”.
ul. Ostrów Tumski 17

17 pORTA pOSNANIA 
– Porta Posnania är ett 

modernt centrum som berät-
tar historian om Ostrów Tumski 
(domkyrkoön) och särskilt om 
rollen som denna plats spelade 
då Polen grundades.

ul. Gdańska 2

18 NYA DJURpARKEN – 60 pro-
cent av parken är täckt av tall- och 

blandskog. Besökarna kan via tre olika 
rutter få se upp till 2 000 djur av 140 
olika arter. Djuren hålls under naturnära 
förhållanden. 2009 öppnade man ett 
elefanthus som består av en inre (1 300 
kvadratmeter) och en yttre paviljong (2,5 
hektar) med en simbassäng. I djurparken finns ett litet sightseeing-tåg 
som underlättar besöket. Här finns även en 1800-talsfästning öppen för 
besökare. 
ul. Krańcowa 81

19 mALTA TERmALBAD – Stor 
sport- och fritidsanläggning norr 

om sjön Malta. Det perfekta stället för 
vila och avkoppling. Här finns 18 sport- 
och fritidsbassänger, swimmingpool 
med termiskt vatten, vattenpark med 
många attraktioner (t.ex. en strand, 11 
vattenrutschbanor, två forsande vilda 

floder och ett piratskepp), 14 avkopplingsområden, flera olika bastutyper 
och wellnessupplevelser året om. 
ul. Termalna 1

20 mALTANKATÅGET – Längs sjön 
Maltas norra strand går Maltankatå-

get som tar dig till Nya Djurparken. Banan 
är ca 3,8 kilometer lång och tåget avgår 
dagligen från slutet av april till slutet av 
september. För närvarande dras vagnarna 
bland annat av ett Borsig-lok från 1925.

21 SJöN mALTA – Sjön ligger bara två kilometer från Gamla Torget. 
På kappseglingsbanan äger många vattensporttävlingar rum, både 

på EM- och vM-nivå. Runt sjön finns idrottsanläggningar, vandrings- och 
cykelleder, minigolf- och boulebanor, 
en skidbacke samt berg- och dalbanan 
Adrenalina.

22 mALTA SKI – Polens första konst-
gjorda skidbacke, öppet året runt. 

Här finns uthyrning av sportutrustning 
(cyklar, rullskridskor m.m.), kälkbana och 
berg- och dalbanan Adrenalina. 
ul. Wiankowa 2

23  LECH BRYGGERI – Under 
ett besök på detta moderna 

bryggeri får man se ölets hela pro-
duktionscykel, ända fram till butel-
jering och provsmakning på bryg-
geriets egen pub. Professionella 
ölprovare förklarar bland annat hur 
ölet doftar och låter… 
ul. Szwajcarska 11
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