Rowerem po Poznaniu

Poznań jako jedna z najbardziej zielonych aglomeracji w Polsce jest idealnym miejscem na rowerowe
wycieczki. Dobrze rozwinięta sieć dróg rowerowych, liczne szlaki rowerowe dookoła miasta oraz
możliwość wypożyczenia roweru powodują, że Poznań jest miastem przyjaznym wielbicielom "dwóch
kółek".
Poznań jest miastem przyjaznym rowerzystom. System Poznańskiego Roweru Miejskiego dzięki
rozbudowanej sieci i łatwej obsłudze daje możliwość szybkiego przemieszczania się po mieście
rowerem. Choć obowiązkowa jest wcześniejsza rejestracja na stronie internetowej, to warto
pamiętać, że pierwsze 20 minut wypożyczenia jest bezpłatne. Wystarczy wymienić rower na kolejnej
stacji, by odbyć podróż całkowicie za darmo.

Wypożyczalnie działają także nad Jeziorem Maltańskim (MaltaBike). Rowery wypożyczają także
niektóre hotele i hostele.

Najpopularniejsze trasy rowerowe w Poznaniu
Jezioro Malta
Poznaniacy najbardziej upodobali sobie trasę dookoła jeziora Maltańskiego. To popularne miejsce
spędzania wolnego czasu, zawsze pełne rowerzystów, biegaczy i spacerowiczów. Nad Maltą, u
zbiegu ulic Jana Pawła II i Ab-pa Baraniaka znajduje się Poznański Węzeł Rowerowy. Stąd można
wybrać się rowerem w każdą stronę swiata: na wschód wzdłuż jeziora Malta, na zachód do centrum
miasta przez Most Rocha i na północ, ulicami Zawady, Lechicką i Naramowicką.

Park Cytadela
Cytadela, jeden z najokazalszych poznańskich parków jest idealnym miejscem na niezbyt męczącą
rowerową rundkę wśród zieleni.

Jezioro Rusałka
Jezioro Rusałka, znajdujące się w obrębie miasta jest kolejnym popularnym miejscem wśród
poznaniaków. Trasa przebiega w większości po drogach leśnych, uczęszczanych zarówno przez
rowerzystów jak i biegaczy.

Przewodnik "Rowerem po Poznaniu"
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przygotował specjalny przewodnik informacyjny dla wielbicieli
dwóch kółek. Informator to kompendium wiedzy dla rowerzystów, wyjaśniający np. jak należy
poruszać się kontrapasami, jak używać śluzy rowerowe oraz jak poruszać się po Strefie 30.
Przewodnik autorstwa ZDM to także inspiracja do miejskich rowerowych wycieczek, nie tylko nad
Maltą czy Rusałką, ale także po Lasku Marcelińskim czy po Dębinie.
Spragnieni weekendowego rowerowego szaleństwa także nie będą zawiedzeni. Przewodnik to źródło
informacji na temat tras rowerowych dookoła Poznania, pozwalający zaplanować relaksującą
wycieczkę.
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