Podaruj emocje

Prezent wcale nie musi być przedmiotem. Równie dobrym pomysłem jest podarowanie wrażeń,
emocji i doświadczeń. Tym, którzy chcą obdarować bliskich niezapomnianymi chwilami,
proponujemy zestaw inspiracji z nietuzinkowych miejsc w sąsiedztwie Poznania.

11 pomysłów na turystyczne prezenty z okolic Poznania (+ 1 ekstra)
Dla przyjaciół! Dla dzieci! Dla drugiej połówki!

1. Przejażdżka psim zaprzęgiem - Traperska Osada w BolechówkuWycieczka na saniach (jeśli aura
pozwoli) lub w specjalnym wózku ciągniętym przez zaprzęg psów husky malowniczymi
obrzeżami Puszczy Zielonki. Idealna do wykorzystania w chłodniejszej połowie roku. Przed
wycieczką krótki kurs maszera (psiego woźnicy) i udział w karmieniu i zaprzęganiu psów. W
wózku jest miejsce dla jednej osoby (ewentualnie rodzica z małym dzieckiem) oraz maszera,
który kieruje zaprzęgiem. Zabawę można zakończyć biesiadą w klimacie Dzikiego Zachodu.

Fot. Jacek Zaborski (Archiwum Traperskiej Osady)Więcej informacji: www.traperska-osada.pl,
www.facebook.com/traperskaosadabolechowkoKontakt: tel. 693 160 293,
info@traperska-osada.pl
2. Wizyta w Świątecznej Krainie – DELI ParkSpacer alejkami parku wśród zapierających dech w

piersiach świątecznych iluminacji świetlnych. Na gości czekają tunele świetlne, wielki globus,
gigantyczna bombka i inne dekoracje zbudowane z trzech milionów lampek! O świętach
przypomina też tradycyjna szopka bożonarodzeniowa z żywymi zwierzętami. Nowością w tym
sezonie jest tor zjazdowy (snow tubing). Świąteczna Kraina zaprasza do końca stycznia 2022.

Fot. Archiwum DELI ParkuKup voucher: www.bilety24.plWięcej informacji: www.delipark.pl,
www.facebook.com/deliparkrosnowkoKontakt: tel. 61 819 52 62, info@delipark.pl
3. Wakeboardowe zajęcia intro – WakeSpot OwińskaWszystko co trzeba, by zacząć przygodę z
pływaniem na desce za liną – wypożyczenie deski, pianki, kamizelki i kasku oraz opieka
doświadczonego instruktora, który w trakcie pływania udziela wskazówek poprzez zestaw
słuchawkowy. Pływanie odbywa się na jednym z malowniczych zbiorników pożwirowych w
Owińskach zwanych Czerwonackimi Mazurami.

Fot. Archiwum WakeSpot OwińskaKup voucher: http://wakespot.pl/voucheryWięcej informacji:
www.wakespot.pl, www.facebook.com/wakespotKontakt: tel. 724 413 897,
wakespot@wakespot.pl
4. Emocjonująca przejażdżka gokartem – E1 Gokart halowy tor kartingowy w SkórzewieDoskonała
zabawa na szybkim i technicznym, dwupoziomowym torze długości 650 metrów z wyjazdem na
zewnątrz przy sprzyjającej pogodzie. Za kierownicą mogą usiąść zarówno dorośli, jak i dzieci. Do
dyspozycji kierowców oddano 30 nowoczesnych gokartów do jazdy samodzielnej lub w tandemie.

Fot. Archiwum E1 GokartKup voucher: www.poznan.e1gokart.pl/kup-onlineWięcej informacji:
www.poznan.e1gokart.pl, www.facebook.com/kartingpoznanKontakt: tel. 607 111 125,
recepcja@e1gokart.pl
5. Strzelanie ze średniowiecznych machin oblężniczych – Gród PobiedziskaW potężnym
drewnianym grodzie w Pobiedziskach można sprawdzić w praktyce, jak działały średniowieczne
machiny oblężnicze. Największe emocje budzi strzelanie z kuszy wałowej i gigantycznego
trebusza, miotającego na kilkaset metrów potężne pociski kamienne. Przy okazji na strzelnicy
można rzucać toporem i oszczepem, a dzieciaki chętnie wypróbują drewniane tarcze i miecze
oraz karuzelę-kierat i tor konny.

Fot. Michał Adamczyk, Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"Więcej
informacji: www.grodpobiedziska.pl, www.facebook.com/GrodPobiedziskaKontakt: tel. 601
377 802, biuro@grodpobiedziska.pl
6. Przejażdżka drezynami po parku narodowym – Mosińska Kolej DrezynowaNiezapomniana
przejażdżka drezynami rowerowymi i ręcznymi po nieczynnej trasie kolejowej przez urozmaicony
teren i leśne ostępy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prawdziwa siłownia pod chmurką.
Jednorazowo na tory może wyruszyć nawet 34 osoby! Wycieczkę można zakończyć ogniskiem.

Fot. Grażyna Grasa NowackaWięcej informacji: www.naszedrezyny.pl,
www.facebook.com/Mosińska-Kolej-Drezynowa-MKD-575640632562975Kontakt: tel. 512 227
912, kontakt@naszedrezyny.pl
7. Sauna z kąpielą w jeziorze – Sauna Lodowiec ŚremPropozycja dla odważnych: relaks w saunie na
plaży miejskiej w Śremie z widokiem na malownicze Jezioro Grzymisławskie, zakończony kąpielą
w chłodnych wodach jeziora.

Fot. Archiwum Sauny LodowiecWięcej informacji: www.facebook.com/lodowiecsremKontakt:
tel. 695 485 219, biuro@wakeplace.pl
8. Ekskluzywne zabiegi SPA – SPA_larniaDAY SPA w PuszczykowieChwila relaksu i odprężenia w
luksusowych warunkach. Do wyboru pakiety świąteczne z wybranymi zabiegami albo karty
podarunkowe do wykorzystania w HOT_elarni, SPA_larni oraz restauracji TASTE_it.

Archiwum SPA_larniDAY SPA w PuszczykowieKup voucher: www.spalarnia.com.pl/sklepWięcej
informacji: www.spalarnia.com.pl, www.facebook.com/spalarniaDAYSPAKontakt: tel. 728 341
355, rec@spalarnia.com.pl
9. Największe nocne historyczne widowisko plenerowe w Polsce – „Orzeł i Krzyż” w Parku Dzieje
Historia Polski w pigułce. Zrealizowane z rozmachem nocne widowisko z poruszającą muzyką,
spektakularnymi efektami świetlnymi, mappingami na wodzie, grą świateł i pirotechniką. Niemal
400 aktorów, konie oraz…owce i psy. Od legendarnych początków Polski po Solidarność. Przed
spektaklem można skorzystać z bogatej oferty Parku Dzieje z baśniowymi teatrzykami dla dzieci,
pokazami sokolniczymi, rycerskim placem zabaw oraz Nadrzewną Osadą - historycznym parkiem
linowym.

Fot. Archiwum Parku DziejeWięcej informacji: www.parkdzieje.pl,
www.facebook.com/parkdziejeKontakt: tel. 609 547 205, kontakt@parkdzieje.pl
10. Przejście historycznej trasy linowej w Nadrzewnej Osadzie w Murowanej GoślinieHistoryczne
artefakty, podwieszony wóz drabiniasty, nietypowa trasa z ciekawymi zadaniami sprawią, że
każdy miłośnik aktywnej przygody przeniesie się o kilkaset lat wstecz... i kilka metrów w górę!
Atrakcją historycznego parku linowego jest 18 zaskakujących przeszkód, w tym aż dwa zjazdy
linowe. Bezpieczeństwo gwarantuje ciągła (nieprzepinana) asekuracja oraz przeszkoleni
instruktorzy. Doskonała zabawa dla dzieci (minimum szkoła podstawowa), młodzieży i dorosłych
zlokalizowana w Parku Dzieje na obrzeżach Puszczy Zielonki.

Fot. Archiwum Nadrzewnej OsadyWięcej informacji: www.nadrzewnaosada.pl,
www.facebook.com/nadrzewnaosadaKontakt: tel. 604 071 488, maciej@gram.events
11. Emocjonująca rozgrywka paintballa laserowego – Dystrykt Laser Tag ŚremDystrykt jest areną do
gry w laser tag, zwany też paintballem laserowym. W trakcie rozgrywki gracze używając
realistycznych replik karabinów, próbują trafić przeciwników wiązką laserową. Zabawa wymaga
dobrej taktyki oraz pomysłowości i wywołuje duże emocje. Rywalizacja toczy się wewnątrz hali,
w scenerii zbudowanej z wielkich beczek, worków z piaskiem i starych opon. W standardowej
rozgrywce może wziąć udział od 6 do 20 osób.

Fot. Archiwum Dystrykt Laser TagZarezerwuj rozgrywkę: www.dystrykt.lt/cennikWięcej
informacji: www.dystrykt.lt, www.facebook.com/LaserTagSremKontakt: tel. 729 993 283,
biuro@dystrykt.lt
12. Dodatkowa propozycja upominkowa: stylowe pamiątki z Poznania –– Informacja Turystyczna w
Poznaniu (Stary Rynek 59/60)To wprawdzie prezenty jak najbardziej materialne, ale w
turystycznym klimacie. Kultowe skarpetki, stylowe maseczki, efektowne rajstopy, do tego gry,
mapy, torby, magnesy i wiele, wiele innych. A to wszystko w poznańskie wzory i z poznańskimi i
regionalnymi akcentami!

Fot. Archiwum PLOTKup: https://allegro.pl/uzytkownik/poznantravelWięcej informacji:
www.it.poznan.travel, www.facebook.com/Poznan.travel,
www.facebook.com/PoznanskaLokalnaOrganizacjaTurystycznaKontakt: tel. 61 852 61 56,
it@plot.poznan.pl

Tekst: Piotr Basiński

Zdjęcie główne: Świąteczna Kraina w DELI Park (fot. Archiwum DELI Park)
Aktualizacja: 4.11.2021 r.

