Inne atrakcje

A oto parę unikalnych i niecodziennych atrakcji, które uatrakcyjnią pobyt dzieci z rodzicami w
Poznaniu.
Kolejka Parkowa Maltanka

Wzdłuż jeziora Maltańskiego biegnie licząca ok. 3,8 km malownicza trasa kolejki waskotorowej,
którą można dojechać do Nowego Zoo. Czas przejazdu to ok. 20 minut. Kolejka kursuje codziennie
od końca kwietnia do końca września. W niektóre weekendy miesiąca kolejka ciągnięta jest przez
zabytkowy parowóz Borsig (zwany także Agusią) z 1925 roku.
więcej

Historyczne linie turystyczne

Poznań można odkryć w niecodzienny sposób – przejechać się historycznym autobusem nr 100 lub
tramwajem nr 0 i odwiedzić atrakcje miasta zarówno w dzień, jak i w nocy! To bardzo proste:
wsiadamy do autobusu czy tramwaju na dowolnym przystanku zlokalizowanym w pobliżu atrakcji
turystycznych, po drodze słuchamy opowieści o mijanych zabytkach (wersja polska, angielska i
niemiecka) i wysiadamy kiedy chcemy!
więcej

Laboratorium Wyobraźni

Laboratorium Wyobraźni to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu z rodziną oraz ciekawy,
kreatywny pomysł na lekcje tematyczne dla szkół. Jest pierwszym w Wielkopolsce centrum nauki,
skierowanym do młodych ludzi, mającym na celu w nowatorski sposób rozbudzić ciekawość świata,
rozwijać wyobraźnię, a także zainteresować ich naukami ścisłymi.
więcej

Stadion Poznań (dawniej INEA Stadion)
Stadion słynie ze świetnej atmosfery i jest udostępniony do zwiedzania. Dzięki temu wszyscy
miłośnicy piłki nożnej zarówno mali, jaki i duzi, mają niepowtarzalną możliwość zobaczenia
zakamarków stadionu, na którym grały znane drużyny piłkarskie m.in.: Salę Konferencyjną, Korytarz
Sław, Salę Legend, Szatnię Gości, Strefę Zero, ławki rezerwowych, Lożę Prezydencką, Trybunę
Prasową oraz boiska treningowe.
więcej

Koziołki z ratuszowej wieży

Obowiązkowy punkt każdej wycieczki do Poznania, zwłaszcza z dziećmi. Koziołki trykają się na
ratuszowej wieży codziennie o godzinie 12 wzbudzając entuzjazm i zachwyt. Już kwadrans przed
dwunastą Stary Rynek zapełnia się chętnymi, by zobaczyć to widowisko. Codziennie w południe z
ratuszowej wieży można również usłyszeć grany na żywo hejnał.
więcej

Miejskie Gry Turystyczne

Gry miejskie przybliżają miasta, ważne dla nich wydarzenia i postacie, zapewniając przy tym dobrą
zabawę. Aby zagrać w grę do samodzielnej zabawy, wystarczy pobrać bezpłatną kartę startową
TUTAJ . Trop wyznaczają inskrypcje, rzeźby, detale architektoniczne, które po połączeniu z treścią
karty startowej stają się wskazówkami prowadzącymi do finału.
więcej

Kolejkoland - Centrum Edukacji i Rozrywki

Jedna z najpiękniejszych makiet kolejowych w Europie zagościła w Centrum Handlowym Avenida,
przy dworcu kolejowym Poznań Główny. Na ponad 350 m2 znajdziemy m.in. makiety kolejowe,
miniaturę dworca kolejowego, dziecięce kino Kolejkoland, strefę interaktywną z możliwością nauki
prowadzenia taborów, plac zabaw dla najmłodszych z torami i kolejkami, sklep z modelami i
zestawami prezentowymi.
więcej

