Weekend majowy w Poznaniu

W tym roku weekend majowy będzie wyjątkowo długi. Wystarczą trzy dni urlopu, aby cieszyć się
dziewięcioma dniami wolnego. W Poznaniu początek maja będzie wyjątkowo intensywny i obfitujący
w interesujące wydarzenia. Ostatnie dni kwietnia miną pod znakiem akcji Poznań za pół ceny, która
będzie świetnym wstępem do majowego odpoczynku. Wiele innych wydarzeń czeka na
odwiedzających Poznań w czasie pierwszych majowych dni.

Poznań za pół ceny
28-29.04.2018

To już jedenasta edycja akcji "Poznań za pół ceny". Jak co roku w programie akcji pojawiły się hotele,
restauracje, kawiarnie, muzea oraz wiele atrakcji turystycznych i rekreacyjnych, łącznie ponad sto
obiektów. Przez dwa dni będzie można skorzystać z oferty tańszej o 50%. Jest to doskonała okazja aby
odwiedzić nowe miejsca.
Wszystkie informacje o akcji oraz dokładny program znajduje się na stronie internetowej oraz na
Facebook'u.

>> Dowiedz się więcej o akcji Poznań za pół ceny <<

Wielka Majówka w Bramie Poznania
28-29.04.2018
Jak co roku Brama Poznania hucznie obchodzi swoje urodziny. W tym roku przypada czwarta rocznica
działalności na Śródce. W tym roku w programie znalazły się m.in. rodzinne animacje, warsztaty
(kulinarne, stolarskie) czy bezpłatne wycieczki po Ostrowie Tumskim.
Dowiedz się więcej...
Facebook

Majówka 2018 w Ogrodzie Botanicznym

1-3.05.2018

Ogród Botaniczny UAM wraz z Hospicjum Palium zapraszają na "Majówkę w Botaniku". Impreza co roku
cieszy się ogromną popularnością zwiedzających. W tych dniach Ogród otwiera się dla publiczności,
jednocześnie zwracając uwagę na potrzeby innych ludzi. W programie Majówki przewidziane są koncerty,
pokazy, wystawy, wycieczki z przewodnikiem, gry i zabawy dla rodzin z dziećmi oraz kiermasz wyrobów
ogrodniczych i rękodzieła.
Dowiedz się więcej...
Facebook

Majówka w Rogalowym Muzeum Poznania

30.04-6.05.2018

Rogalowe Muzeum Poznania to miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić podczas wizyty w Poznaniu.
To okazja do poznania historii słodkiego symbolu Poznania - rogala świętomarcińskiego. Podczas długiego
majowego weekendu Rogalowe Muzeum Poznania będzie otwarte codziennie. Pokazy będą się odbywać w
godzinach 11:10, 12:30, 13:45, 15:00. Pokaz w języku angielskim odbywa się o godzinie 13:45.
Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsca przez stronę internetową.

Dowiedz się więcej o Rogalowym Muzeum Poznania...
Facebook

Majówka 2018: Wielkie Otwarcie Nocnego Targu Towarzyskiego

27.04-5.05.2018

Po zimowej przerwie na ulicę Kolejową powraca Nocny Targ Towarzyski, który podbił serca poznaniaków
i turystów. Huczne otwarcie potrwa 9 dni podczas, których królować będzie dobra zabawa, świetne
jedzenie, imprezy i koncerty.
Dowiedz się więcej...

Noc w Palmiarni

04.05.2018

Palmiarnia Poznańska zaprasza na pierwszą w tym roku Noc w Palmiarni. To niepowtarzalna okazja, aby
zobaczyć egzotyczne rośliny przy świetle księżyca w wyjątkowym, mrocznym klimacie. Dodatkową
atrakcją będzie interaktywna instalacja Patryka Lichoty "Rośliny Cyborganiczne". Instalacja prezentuje
żywe rośliny rozszerzone o elektroniczne receptory, które umożliwiają nawiązanie interakcji
człowiek-roślina.

Dowiedz się więcej...

