Wycieczki po Poznaniu

Na wycieczki z przewodnikiem zapraszamy wszystkich, którzy chcą o Poznaniu dowiedzieć się więcej,
niż z tradycyjnych drukowanych przewodników. Spacery tematyczne, przejażdżki meleksem oraz
historycznym autobusem i tramwajem to tylko niektóre propozycje. Poznańscy przewodnicy z
pewnością pokażą Poznań profesjonalnie, rzetelnie i z poczuciem humoru.
Przewodnicy zawsze starają się zainteresować zarówno starszych, jak i młodszych uczestników
zwiedzania, wybierając najatrakcyjniejsze miejsca pełne ciekawych historii, pięknej architektury i
niesamowitych zabytków.
Poniżej znajdziecie różne propozycje wycieczek z przewodnikami:
- wycieczki bezpłatne
- wycieczki płatne
- przejażdżki
- zwiedzanie podczas różnych wydarzeń

WYCIECZKI BEZPŁATNE


●

Free Walkative Tour

termin: informacja na stronie internetowej
czas trwania: 1 h 45 min
start: 10:45, na Placu Wolności

Jest to znana inicjatywa wycieczek z przewodnikiem, którą można znaleźć w takich miastach jak
Kraków, Wrocław, czy nawet Lwów. Poznań nie byłby sobą, gdyby także nie oferował tego rodzaju
zwiedzania. O 10:45 na Placu Wolności szukajcie żółtego parasola - to na pewno Wasz przewodnik. W
czasie trwania wycieczki (niecałe 2h) dowiecie się najważniejszych rzeczy o Starym Mieście.
Rezerwacje nie są wymagane, jednak organizatorzy nastawieni są na małe grupy. Większym grupom
proponuje się zamówienie wycieczki. Ważna informacja: oprowadzanie odbywa się tylko w języku
angielskim! Wycieczki działają w oparciu o napiwki.

>> Więcej informacji TUTAJ<<

●

Grupa Przewodników PoPoznaniu.pl

terminy i tematy wycieczek: informacja na stronie internetowej
Grupa przewodników, która wzajemnie się wspiera i uzupełnia. Każdy z nich ma nieco inne pasje i
zainteresowania, od historii Żydów i Bambrów, przez rozwój komunikacji miejskiej aż po gwarę i
poznańskie legendy. Ponadto ich zróżnicowane wykształcenie wzbogaca wycieczki o wiadomości z
zakresu historii sztuki, geografii czy etnologii.

>> Więcej informacji TUTAJ<<

●

Audioprzewodniki po Poznaniu

Z audioprzewodnikami można zwiedzać miasto we własnym tempie i w dowolnej kolejności.
Audioprzewodniki zostały przygotowane w formacie mp3. Przygotowano propozycje czterech
tematycznych tras turystycznych: Najstarszy Poznań, Stare Miasto, Poznań XIX-wieczny i Szlakiem
Modernizmu.

>> Więcej informacji TUTAJ<<

WYCIECZKI PŁATNE NA ZAMÓWIENIE

●

Informacja Turystyczna na Starym Rynku

Współpracująca z najlepszymi przewodnikami Informacja Turystyczna na Starym Rynku w Poznaniu
oferuje możliwość zamówienia usługi przewodnickiej drogą mailową, po wypełnieniu specjalnego
formularza lub na miejscu (Stary Rynek 59/60). Wybór języków jest bardzo szeroki, od polskiego,
przez niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, aż po japoński. Trasa zwiedzania jak i punkt zborny
ustalane są bezpośrednio z przewodnikiem.

>> Formularz oraz cennik usług przewodnickich TUTAJ <<

●

City Guide Poznań

To grupa licencjonowanych przewodników miejskich. Kompetencja i pasja – na to można liczyć
zamawiając zorganizowaną wycieczkę z przewodnikiem. Czas zwiedzania: 2-3h.

>> Więcej informacji TUTAJ <<

●

City Event Poznań

Agencja City Event to doświadczeni przewodnicy, mający za sobą setki, jak nie tysiące zadowolonych
turystów. Niezwykłe wycieczki tematyczne przybliżą zwiedzającym kulturę i tradycję Wielkopolski.
Warto zaznaczyć, iż City Guide organizuje jedyną w Poznaniu wycieczkę kulinarną, jak również
degustację nalewek czy grę miejską. Czas zwiedzania: 1-3 h.

>> Więcej informacji TUTAJ <<

PRZEJAŻDŻKI

●

Meleksy

Jeśli nie lubicie nabijać dziesiątek kilometrów i zdzierać butów na brukach, Poznań ma radę i na to!
Małe, mogące zabrać do 6 osób, elektryczne pojazdy obwiozą Was po najważniejszych, historycznych

rejonach stolicy Wielkopolski: Starym Mieście, Dawnej Dzielnicy Zamkowej oraz Ostrwie Tumskim
(do wyboru). Towarzyszą temu nagrane komentarze w językach: polskim, angielskim, niemieckim,
francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim.

>> Więcej informacji TUTAJ <<

●

Zabytkowe tramwaje i autobusy

Przejażdżki zabytkowymi tramwajami i autobusami to wielka atrakcja Poznania. Tramwajem nr 0
można wybrać się do Muzeum Komunikacji bądź skorzystać z objazdu po najciekawszych częściach
miasta, tramwajową linią historyczną H w wybrane niedziele można przejechać się ze Starego Zoo
przez centrum miasta. Trasa autobusu nr 100 prowadzi z Dworca Kolejowego Poznań Główny przez
centrum miasta, okolice Ostrowa Tumskiego do Nowego Zoo, a następnie poprzez Dzielnicę
Cesarską (Muzeum Narodowe, Zamek Cesarski), z powrotem na Dworzec Kolejowy. Autobusem nr
102 z Dworca Kolejowego można dojechać przez centrum miasta do Muzeum Broni Pancernej.
Autobusy i tramwaje kursują w niedziele i święta począwszy od kwietnia do końca września.
Szczegóły na www.poznan.travel, www.mpk.poznan.pl i www.ztm.poznan.pl.

>> Więcej informacji TUTAJ <<

ZWIEDZANIE PODCZAS RÓŻNYCH WYDARZEŃ
Wiele corocznych wydarzeń organizowanych w Poznaniu oferuje zwiedzanie z przewodnikiem. Oferta
za każdym różni się, więc warto śledzić je na bieżąco.
- Poznań Za Pół Ceny
- Noc Muzeów
- Dni Twierdzy Poznań

OBIEKTY
Pojedyncze obiekty i atrakcje umożliwiają na ich zwiedzanie z przewodnikiem. Tematyczne
oprowadzania w Bramie Poznania czy okazjonalne Nocne Zwiedzanie Palmiarni to tylko niektóre z
wielu przykładów takich inicjatyw. Zainteresowani powinni śledzić kalendaria i aktualności
konkretnych podmiotów.
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