Inne atrakcje majówki

Zwiedzanie Poznania podczas "Poznania za pół ceny" można uatrakcyjnić wsiadając do historycznego
autobusu lub tramwaju. Pierwszy weekend maja to także inne atrakcje, dziejące się w mieście.

Odkryj Poznań historycznym autobusem lub
tramwajem
www.mpk.poznan.pl | www.ztm.poznan.pl

Bilet ważny przez cały dzień, wsiadasz i wysiadasz na dowolnym przystanku (przystanki na mapie),
kursy od godz. 10 do 18,w pojazdach informacje o atrakcjach turystycznych.
Ceny w czasie akcji: (bilety na 1 przejazd): norm. 4 zł, ulg.(do 16 lat) 3 zł, rodzinny(max 5 osób) 12
zł, bilety jednodniowe: norm. 8 zł, ulg.(do 16 lat) 6 zł, rodzinny (max 5 osób) 24 zł

Proponujemy także inne atrakcje, nie biorące udziału w naszej akcji, z których można skorzystać
w weekend 30 kwietnia i 1 maja.

Otwarcie Dziedzińca Urzędu Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17, Poznań
www.poznan.pl | www.facebook.com/poznan

niedziela 1 maja, godz. 12:00-14:30
W programie między innymi: animacje, spotkanie z bajką i inne atrakcje dla dzieci, a także
znakowanie rowerów i licytacja rowerów

European Cycling Challenge
www.cyclingchallenge.eu/pl

W tym roku Poznań po raz pierwszy staje do rowerowej rywalizacji z innymi miastami Europy. Od 1
maja, przez cały miesiąc wszyscy rowerzyści będą mogli zbierać kilometry dzięki specjalnej aplikacji
i pokazać, że Poznań jest rowerowym miastem.
Wystarczy wejść na stronę www.cyclingchallenge.eu/pl, zarejestrować się, pobrać aplikację na swój
telefon (Android lub iOS), włączyć ją i jeździć jak najwięcej na rowerze!

Rejsy statkami pasażerskimi oraz spływy tratwami i
kajakami po Warcie

Inicjatywa Mariniarze
Stary Port na Warcie (okolice Mostu Chrobrego)
www.facebook.com/mariniarze

Statek pasażerski „Bajka”
tel.: +48 603 137 788
www.statekbajka.pl
Rejsy (ok. 90 min.) ze Starego Portu w kierunku Karolinalub Starołęki od godz. 8:50 do 20:50
Bilety: normalne 10 zł, ulgowe 8 zł

Statki typu „Karolinka” i „Biała Dama”
tel.: +48 502 721 675
www.statekkornik.com.pl
Rejsy (ok. 60 min) ze Starego Portu w kierunku Mostu Lechalub Mostu Przemysła II od godz. 10:00
do 19:30
Bilety: 13 zł
Dodatkowo spływy kajakami i tratwami w dniach 2-3 maja. Informacje: tel.: +48 606 788 078,e-mail:
przystan-stary-port@o2.pl

Wielka Majówka w Bramie Poznania
ul. Gdańska 2, Poznań
tel.: +48 61 647 7634
www.bramapoznania.pl

sobota 30 kwietnia i niedziela 1 maja
●



●

godz. 12:00-17:00: warsztaty, rejsy, piknik nad Cybiną, wycieczki, zwiedzanie, kiermasz
wydawnictw
godz. 21:30 i 22:00: widowisko „966”

