Turystyczne PLOTki

Poznaj najciekawsze miejsca i atrakcje okolic Poznania!

W ramach projektu Turystyczne PLOTki przybliżamy atrakcje turystyczne okolic Poznania na
łamach 15 gazet ukazujących się na terenie aglomeracji poznańskiej - poznaj szczegóły projektu.

●

Zwierzyniec

Kto pojawia się w większości książek i bajek dla dzieci? Oczywiście zwierzęta! Nasi bracia mniejsi to
bez wątpienia wdzięczny obiekt obserwacji (nie tylko dla dzieci), a okazji do obserwacji i kontaktu ze
zwierzętami wokół Poznania nie brakuje. Czytaj więcej…

Alpaki z Jaśkowej Doliny (fot. Archiwum Jaśkowej Doliny)

●

Na jeziora

„Wróćmy na jeziora” śpiewały przed laty Czerwone Gitary. A w sąsiedztwie Poznaniu mamy dokąd
wracać! Lądolód skandynawski po swej ostatniej wizycie pozostawił całkiem sporo mniejszych i
większych akwenów, które teraz, w środku lata, przeżywają właśnie swoje pięć minut. Czytaj
więcej…

Jezioro Niepruszewskie (fot. Archiwum GOSiR Dopiewo)

●

Czeka rzeka

„Lato, lato, lato czeka/ Razem z latem czeka rzeka/ Razem z rzeką czeka las/ A tam ciągle nie ma
nas.” Popularna wakacyjna piosenka sprzed lat to idealny wstęp do opowieści o tym, jak to pod
Poznaniem można nieźle… popłynąć. Czytaj więcej…

Na kajakach (fot. Archiwum Warta Wełna Travel)

●

Miłość niejedno ma imię

Niezwykłe historie miłosne zdarzają się nie tylko w filmach i na kartach książek. Zakochani byli i są
wśród nas! Pora zatem na niezwykłą wycieczkę wokół Poznania szlakiem romantycznych uniesień,
płomiennych romansów, a nawet… małżeńskich intryg i zbrodni. Czytaj więcej…

Wyspa Miłości w parku przy Pałacu Jankowice (fot. Adam Michta)

●

Na srebrnym ekranie

Podpoznańskie lasy, pałace czy muzea to nie tylko idealne miejsca spędzania wolnego czasu, ale też
źródło inspiracji i atrakcyjne plenery dla filmowców. Spora odległość od Łodzi – stolicy polskiego
filmu i warszawskich studiów filmowych nie przeszkodziła w powstaniu licznych filmów, za sprawą
których okolice Poznania stały się istotnym miejscem na mapie rodzimej kinematografii. Czytaj
więcej…

Muzeum Przyrody - kadr z filmu Tarapaty 2 (fot. materiały filmowe)

●

Spacer nad wodę

Latem, gdy na dworze upał, szukamy wytchnienia nad rzeką albo jeziorem. Kąpieliska przeżywają
oblężenie, swoich amatorów mają też kajaki czy żaglówki. A co, jeśli marzy nam się po prostu
spokojna przechadzka? Wokół Poznania na odkrycie czeka wiele urokliwych miejsc w sam raz na
relaks nad wodą. Czytaj więcej…

Nad Wartą w Puszczykowie (fot. Anna Polaszczyk)

●

Gramy u siebie

Sportowcy lubią grać na swoim boisku, bo wtedy są niesieni dopingiem własnych fanów. W
najbliższej okolicy, czyli właśnie u siebie będziemy też najchętniej wypoczywać w kolejnych
miesiącach, wpisując się w rosnący trend zwany mikroturystyką. A w obliczu nadal istniejących
zagrożeń nie ma chyba lepszego sposobu na aktywny wypoczynek w sąsiedztwie Poznania niż gry
turystyczne. Czytaj więcej…

Rozwiązując quest (fot. Maciej Pawlik)

●

Bliżej nieba

Nikt nie lubi, gdy ktoś patrzy na niego z góry. Jednocześnie sami szukamy okazji, by spojrzeć na
świat z nieco szerszej perspektywy. Takich wrażeń dostarczają wieże widokowe, parki linowe i inne
podpoznańskie atrakcje, które pozwalają choć na chwilę oderwać się od ziemi. Czytaj więcej…

Wieża widokowa w Mosinie (fot. Piotr Łysakowski)

●

Zawodowcy

„Murarz domy buduje | Krawiec szyje ubrania | Ale gdzieżby co uszył | Gdyby nie miał mieszkania?” budowlańców i krawców z wiersza Tuwima znają wszyscy, gorzej z wiedzą na temat tyflologa czy
zduna. Pospolity czy rzadki – każdy zawód ma swoją specyfikę, którą warto odkryć. Pora zatem na
podróż szlakiem profesji wokół Poznania. Czytaj więcej…

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie (fot. Piotr Basiński)

●

Z piedestału na ławeczkę: tropem pomników wokół Poznania

Pomniki, figury czy rzeźby to powszechny element krajobrazu, Na co dzień często ignorujemy ich
obecność, a tymczasem często są świadectwem wysokiego kunsztu artystycznego albo pamiątką
intrygujących wydarzeń. Na szczęście ostatnio pomniki stały się bliższe ludziom, bo swoista moda
część z nich strąciła z piedestału na... ławeczki. Czytaj więcej…

Kopia kamiennego kalendarza Azteków w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie (fot. Marek
Fiedler)

●

W siedem dni dookoła świata

Fileas Fogg, bohater słynnej powieści Juliusza Verne’a, potrzebował 80 dni, by okrążyć świat. A
gdyby tak udało się to w tydzień, w dodatku nie ruszając się z Wielkopolski? Niemożliwe? A jednak!
Po sąsiedzku, na wyciągnięcie ręki mamy tu wiele atrakcji, które przy odrobinie wyobraźni pozwolą
przenieść się do mniej lub bardziej odległych zakątków kuli ziemskiej. Pozostaje więc ruszyć w drogę
wokół Poznania – dookoła świata! Czytaj więcej…

Muzeum im. O. Mariana Żelazka w Chludowie (fot. Piotr Basiński)

Projekt Turystyczne PLOTki:
W lutym 2020 roku został zainaugurowany projekt, w ramach którego co miesiąc przybliżamy ofertę
turystyczną gmin wokół Poznania. Kolejne teksty cyklu ukazują się równolegle na łamach
informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich PLOT oraz w Naszym Głosie
Poznańskim i Prasowej Powiatowej 17. (maksymalny łączny nakład: ponad 150 000
egzemplarzy).

Zestawienie dotychczas opublikowanych artykułów: zobacz wycinki z gazet.

W projekcie uczestniczą następujące czasopisma:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kosynier Bukowski (Miasto i Gmina Buk),
I wiesz więcej (Gmina Czerwonak),
Czas Dopiewa (Gmina Dopiewo),
Kostrzyńskie ABC (Miasto i Gmina Kostrzyn),
Kórniczanin (Miasto i Gmina Kórnik),
Informator Miasta Luboń (Miasto Luboń),
Informator Mosiński (Gmina Mosina),
Gośliński Biuletyn Mieszkańców (Miasto i Gmina Murowana Goślina),
Nasze Oborniki (Gmina Oborniki),
Echo Puszczykowa (Miasto Puszczykowo),
w Śremie – co? gdzie? kiedy? (Gmina Śrem),
Gazeta Sucholeska (Gmina Suchy Las),
Prosto z ratusza (Miasto i Gmina Swarzędz),
Sąsiadka – czytaj (Gmina Tarnowo Podgórne),
Nasz Głos Poznański,
Prasowa Powiatowa 17.

Artykuły są publikowane również na stronach Miasta i Gminy Buk, Gminy Czerwonak, Gminy
Dopiewo, Miasta i Gminy Kostrzyn, Miasta Luboń, Gminy Mosina, Gminy Śrem, Powiatu
Poznańskiego, Naszego Głosu Poznańskiego oraz na portalu turystycznym www.poznan.travel.

Partnerzy projektu:

Zdjęcie główne: Ławeczka Edmunda Bojanowskiego w Luboniu (fot. Justyna Kędra)

