Inne atrakcje

Poznań oferuje również przedszkolakom i uczniom szkoł atrakcje bardzo nietypowe i zaskakujące.
Tylko w Poznaniu można zyskać wiedzę z zakresu szeroko rozumianej współczesnej motoryzacji, stać
się ekspertami w dziedzinie ekologii, kreatywnych technik tworzenia, technologii, innowacji i
bezpieczeństwa, a także kosmetyki.

ŠKODA AUTOLAB - Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa
Widokówki z Poznania
Blubry 6D - poznańskie legendy w 6D
Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o.
Fabryka Volkswagen Poznań

ŠKODA AUTOLAB

ŠKODA AUTOLAB to pierwsze tak zaawansowane technicznie i przyjazne Interaktywne Centrum
Bezpieczeństwa w Polsce. W każdej z 5 stref można skorzystać z interaktywnych eksponatów,
doświadczyć wielu sytuacji drogowych i dobrze się przy tym bawić!

Godziny otwarcia: wtorek-niedziela w godz. 10:00-18:00, kasy biletowe są zamykane o godzinie
18.00.
Bilety: normalny 7 zł, ulgowy 5 zł, grupowy 5 zł (cena dotyczy jednej osoby), rodzinny 15 zł.
Bilet grupowy - przysługuje każdej osobie w zorganizowanej grupie liczącej co najmniej 15 osób,
dla dwóch opiekunów takiej grupy wstęp jest wolny, każdy następny opiekun kupuje bilet grupowy.
Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja poprzez stronę internetową TUTAJ.

Wejście na wystawę jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu TUTAJ.

Więcej szczegółowych informacji o ŠKODA AUTOLAB TUTAJ

powrót na górę strony

Widokówki z Poznania

Widokówka z Poznania to nowy pomysł ekipy znanej z Rogalowego Muzeum Poznania. Tym razem
jest adresowany do dzieci w wieku od 5 do 10 lat.
Choć coraz częściej zamiast klasycznych kartek wysyłamy zdjęcia zrobione naszym telefonem, to
widokówki cały czas mają swój niezaprzeczalny urok. Zwłaszcza gdy zostały wykonane
własnoręcznie.

Właśnie taką kreatywną widokówkę będą mogli stworzyć uczestnicy warsztatów. W ruch pójdą:
papier, kredki, ale także piasek w różnych kolorach i stempelki. Wszystko to będzie okazją, by
poznać poznańskie historie i legendy, podziwiające widok zabytkowego ratusza z jednej z
zabytkowych kamienic oraz oglądające bajkowe animacje. Zajęcia „Widokówka z Poznania” są
organizowane w języku polskim.

Program warsztatów „Widokówka z Poznania" przeznaczony jest dla grup od 18 do 50 osób
(minimalna płatność za 18 osób). Zostały one przygotowane dla przedszkolaków w wieku od 5 lat
(średniaki, „starszaki”, zerówki) i dla grup szkolnych z 1-4 klasy szkoły podstawowej.

Godziny warsztatów: 9:45, 11:10 (warsztaty z pokazem koziołkowym), 12:30, 13:45, 15:00
Cena za jednego uczestnika: 18 zł, 21 zł (warsztat z pokazem koziołkowym)

Więcej szczegółowych informacji TUTAJ

Pobierz ulotkę

powrót na górę strony

Blubry 6D - poznańskie legendy w 6D

Blubry – poznańskie legendy w 6D to wyjątkowe miejsce, w którym poczujemy ducha dawnego
Poznania. Historie opowiada lektor w jednym z wybranych języków – polskim, angielskim,
niemieckim lub hiszpańskim. Wszystkimi zmysłami można doświadczyć obecnych tu atrakcji. Blubry
– poznańskie legendy w 6D to miejsce, w którym legendarne historie łączą się ze współczesnymi
technologiami.

Dzięki trójwymiarowym okularom odwiedzający mogą obejrzeć aż 700 m 2 malowideł
nawiązujących do dziejów dawnego Poznania, wykonanych w technice 3D. W pomieszczeniu z
multimedialnymi ekranami można wysłuchać charakterystycznej gwary poznańskiej, obejrzeć
również półtorametrową makietę poznańskiego ratusza. Odbiór wrażeń wzmocnią efekty specjalne –
mgła, wiatr, lasery, a także spotkanie z ruchomymi postaciami - bohaterami opowieści oraz słodki,

migdałowy zapach rogali świętomarcińskich.

Seans dla grupy zorganizowanej trwa około 30 minut.
Godziny otwarcia: poniedziałek - niedziela: 10:00-18:00
Bilety: normalny 17 zł, ulgowy* 15 zł, grupowy ** 13 zł, rodzinny*** 15 zł, dzieci do lat 3 bezpłatnie
(nie dotyczy grup zorganizowanych)
* dzieci do lat 15, studenci i doktoranci do lat 35, rodziny z min. 1 dzieckiem max 4 osoby, emeryci,
renciści
** (minimum 15 osób do 15 roku życia, 1 opiekun na 15 dzieci GRATIS) lub 15zł (minimum 15 osób
po 15 roku życia, 1 opiekun na 15 osób GRATIS)
*** 15 zł/ osoba (bilet przeznaczony dla osób przynajmniej z jednym dzieckiem, które nie ukończyło
15 roku życia. Max. 4 osoby)
Kontakt dla grup zorganizowanych: tel. 61 307 04 46, 737 796 440

Więcej szczegółowych informacji o Blubry 6D TUTAJ

powrót na górę strony

Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o.

Podczas zwiedzania fabryki można zobaczyć jak wygląda produkcja kosmetyków z linii NIVEA czy
Eucerin, gdzie i w jaki sposób są pakowane i przechowywane. Obszary zwiedzania: Naważalnia,
Pakownia, Magazyn.

Uczestnicy wycieczek są wpuszczani przez portiernię nie wcześniej niż o ustalonej godzinie

wycieczki. W przypadku wcześniejszego przybycia prosimy o oczekiwanie na wejście na teren Firm
przed portiernią.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: Zwiedzanie.Fabryki@Beiersdorf.com

Czas zwiedzania: około 1 godziny
Zwiedzanie odbywa się tylko dla grup zorganizowanych, liczących maksymalnie 30 osób, we
wszystkie dni robocze oprócz 14 dnia każdego miesiąca.
W zwiedzaniu fabryki mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 17 lat.
Konieczne jest wypełnienie przez opiekuna grupy formularza zgłoszeniowego TUTAJ i
zaakceptowanie regulaminu TUTAJ.

Na terenie Firmy NIVEA Polska Sp. z o.o. i Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. obowiązuje
zakaz fotografowania.

Więcej szczegółowych informacji o Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. TUTAJ

powrót na górę strony

Fabryka Volkswagen Poznań
W fabryce można zapoznać się z procesem produkcyjnym w fabryce. Obszary zwiedzania obejmują
Dział budowy karoserii oraz dział montażu.
Wszystkie wizyty wymagają wcześniejszego zgłoszenia: Ustalenie terminu zwiedzania odbywa
się
tylko
i
wyłącznie
za
pośrednictwem
strony
internetowej
www.volkswagen-poznan.pl/zwiedzanie-zakładu
Grupę należy zgłosić wypełniając dokumenty rejestracyjne dla grup zwiedzających: formularz
zgłoszeniowy TUTAJ, regulamin zwiedzania TUTAJ i listę osób TUTAJ.

Czas zwiedzania: około 1,5 godziny
Grupy zorganizowane: max. 30. osób
Wizyty grup obcojęzycznych: max 30 osób. Istnieje możliwość zwiedzania w języku obcym po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz możliwości.
Ze względów bezpieczeństwa osoby poniżej 15 roku życia, nie mogą brać udziału w
zwiedzaniu fabryki Volkswagen Poznań.

Na terenie fabryki obowiązuje zakaz fotografowania.

Więcej szczegółowych informacji o Fabryka Volkswagen Poznań TUTAJ

powrót na górę strony

