24 godziny przygody

Poznań to dobre miejsce dla miłośników przygody. Czy szukasz przygody w wodzie, w powietrzu czy
na ziemi Poznań oferuje mnóstwo możliwości na dzien wolny od nudy.
9.00 Energetyczne śniadanie

Na cały dzień przygody potrzebujesz dużo energii. Naładuj baterie pokaźnym śniadaniem w hotelu
(większość hoteli oferuje bufet śniadaniowy). Jeśli wolisz zjeść poza hotelem skorzystaj z oferty
restauracji Republika Róż, położonej niedaleko od Starego Rynku.

10.00 Gra turystyczna

Wypożycz rower (możesz skorzystać z jednej z samoobsługowych wypożyczalni Poznańskiego
Roweru Miejskiego) i wyrusz na odkrywanie Poznania z jedną z naszych gier turystycznych „Rowerem po Poznaniu”. Sprawdź, kto pierwszy rozwiąże zagadkę.
Rower może towarzyszyc Ci już do konca dnia.

12.00 Mini Golf/ Kolejka górska Adrenaline

Wyzwij na pojedynek przyjaciół lub rodzinę rozgrywając partię mini golfa. Zagraj w tę grę nad
samym brzegiem jeziora. Pole do mini golfa położone jest nad Jeziorem Maltańskim, jednym z
centrów rekreacyjnych Poznania.
Jeśli wolisz coś bardziej spektakularnego zjedź kolejką górską typu alpine coaster. Zjazd po torze
malowniczo oplatającym zielony stok gwarantuje zarówno niezłą dawkę adrenaliny jak i pozytywnych
emocji.

13.00 Lunch w restauracji Taj India

Przenieś się do Indii i skosztuj indyjskiej kuchni w restauracji Taj India, która w roku 2012 zdobyła
Koronę Smakosza w kategorii Smak Potraw. Dodatkowo możesz podziwiać widok na Jezioro
Maltańskie. Restauracja znajduje się przy mecie Toru Regatowego, 5 minut od pola do mini golfa.

15.00 Pyrland Park

Czas na to, by z powrotem podnieść poziom adrenaliny. Wypróbuj swoich sił przechodząc od drzewa
do drzewa po linowych mostach, siatkach czy zjeżdżając 70 m na linie. Przyspieszenie pulsu
gwarantowane. Park linowy Pyrland Park znajduje się w pobliżu Jeziora Maltańskiego, 10 minut od
restauracji Taj India.

17.00 Termy Maltańskie

Choć intensywny wysiłek mógł nieco nadwątlić Twoje siły, to jeszcze nie koniec atrakcji. Po drugiej
stronie jeziora znajduje się największy w Polsce aquapark – Termy Maltańskie. Możesz skorzystać z
sauny, spa lub wykąpać się w jednym z 16 basenów.

19.00 Kolacja w Dark Restaurant

Po całym dniu pełnym wysiłku czas na odbudowę swoich rezerw. W okolicach Starego Rynku
znajdziesz mnóstwo restauracji do wyboru. Jeśli jednak chcesz spróbować jeszcze niepowtarzalnej
przygody, to udaj się do Dark Restaurant, gdzie posiłki spożywa się w całkowitych ciemnościach, zaś
jedzone potrawy są zagadką.

21.00 Coś na wieczór

Masz jeszcze siłę na dalszą rywalizację? Możesz zakończyć pełen przygód dzień grając z rodziną w
kręgle na jednym z torów bowlingowych, np. w zlokalizowanym w Galerii MM MK Bowling lub
połozonym nieco dalej od centrum Niku Bowling.
Możesz również bardziej podnieść poziom adrenaliny i udać się na tor kartingowy lub laserowy
paintball. Tym razem jednak musisz skorzystać ze środka transportu.

