Top 5 na wiosenny weekend w okolicach
Poznania

Zastanawiacie się co robić w piękne wiosenne weekendy? Gorąco polecamy atrakcje okolic Poznania.
Z pewnością będziecie się dobrze bawić !

1. Mosińska Kolej Drezynowa

Niezapomniana przejażdżka drezynami rowerowymi po nieczynnej już trasie kolejowej z
Puszczykówka do Osowej Góry przez bogato zróżnicowany teren i leśne ostępy Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Przejazd odbywa się wahadłowo. To ciekawy, atrakcyjny i aktywny sposób na
spędzanie wolnego czasu bez żadnych wiekowych ograniczeń.
Więcej informacji o Mosińskiej Kolei Drezynowej

2. Muzeum Pałac w Rogalinie

Zbiory muzeum przybliżają historię arystokratycznego rodu Raczyńskich. Ekspozycja to również
powozownia i Galeria Malarstwa z obrazami Matejki, Chełmońskiego czy Malczewskiego, jednych z
najbardziej znaczących polskich malarzy 2 poł. XIX w. Można wypożyczyć audioprzewodniki z
wgraną audiowycieczką po wnętrzach pałacu oraz tablet z wgraną audio i video wycieczką po Galerii
Obrazów.
Więcej informacji o Muzeum Pałacu w Rogalinie

3. Gród Pobiedziska

Gród Pobiedziska to zrekonstruowana drewniana warownia z okresu początków Państwa Polskiego,
zlokalizowana na historycznym Szlaku Piastowskim w połowie drogi między Poznaniem i Gnieznem.
Na terenie grodu można zwiedzić wystawę średniowiecznych machin oblężniczych w naturalnej skali,
zbrojownię, strzelnicę z machinami oblężniczymi oraz teren przeznaczony na prowadzenie gier i
zabaw średniowiecznych.
Więcej informacji o Grodzie Pobiedziska

4. Jezioro Swarzędzkie i Dolina Cybiny

To świetne miejsce dla amatorów wędkarstwa, sportów wodnych i rekreacji pieszo - rowerowej.
Brzegiem biegnie ścieżka pieszo-rowerowa, przy której znajdują się: przystań wodna z wypożyczalnią
sprzętu pływającego, place zabaw, urządzenia do treningu ulicznego, skatepark, letni pub i
kawiarenka, miejsce do leżakowania, tablice edukacyjne i punkt widokowy.
Więcej informacji o Jeziorze Swarzędzkim i Dolinie Cybiny

5. Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

Zgromadzone są tu eksponaty z wypraw Fiedlera m.in. rzeźby, maski obrzędowe, trofea ludzkich
głów, najpiękniejsze motyle tropikalne. W Ogrodzie Kultur i Tolerancji można podziwiać m.in.
piramidę – 23 razy mniejszą od grobowca Cheopsa, czy też wykonaną w skali oryginału replikę
żaglowca Santa Maria, na którym Kolumb dotarł do Ameryki.
Więcej informacji o Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

