Wakacje w okolicach Poznania

Dla wszystkich, którzy szukają pomysłu na ucieczkę z wielkomiejskiego zgiełku lub tych, których
Poznań niczym ich już nie zaskoczy, przedstawiamy kilka propozycji relaksu w okolicach Poznania.

Plażowo

●

Eko-Plaża w Stęszewku (gmina Pobiedziska)

Czynna od 1.07 do 31.08, wstęp po wniesieniu opłaty 3 zł (dorośli), 2 zł (dzieci powyżej 6 lat) lub
darmowo (dzieci poniżej 6 roku życia). Plaża nie jest strzeżona przez ratowników, kąpiel odbywa się
na własną odpowiedzialność.

fot. Eko Plaża w Stęszewku

●

Plaża w Lusowie (gmina Tarnowo Podgórne)

Oprócz piaszczystej plaży odwiedzający mają dostęp do alejek, boisk uniwersalnych i do siatkówki
oraz ścieżek rowerowych.

fot. OSiR Tarnowo Podgórne

●

Kąpielisko w Niepruszewie (gmina Buk)

Niepruszewo może poszczycić się piaszczystą plażą, boiskiem, stołami do tenisa, wypożyczalnią
sprzętu wodnego, cateringiem, a nawet zjeżdżalnią dla dzieci. W sezonie strzeżone. Do dyspozycji
toaleta publiczna i przebieralnia. Możliwość organizacji ogniska i grilla.

fot. OSiR w Buku

●

Kąpielisko Owocowa Plaża w Zborowie (gmina Dopiewo)

Po drugiej stronie Jeziora Niepruszewskiego znajduje się plaża w Zborowie. Teren głównie zielony, z
pomostem, placem zabaw, dwoma boiskami, miejscem na ognisko, parkingiem. Charakterystycznym
elementem kąpieliska są ogromne rzeźby owoców.

fot. Owocowa Plaża w Zborowie

Aktywnie

●

Łowisko Szachty (Poznań)

Szachty to ogólna nazwa dla zbioru glinianek zalanych wodą na południowym krańcu Poznania. Nad
Stawem Nowakowskiego, przy ulicy Głogowskiej, wędkarze mogą w spokoju oddawać się refleksji.
Wymagana rezerwacja stanowiska oraz opłata. Łowisko czynne całą dobę.

fot. Łowisko Szachty

●

Wielka Pętla Wielkopolski

Wielkopolska to region mocno zalesiony, z rozległą siecią rzeczną. Wodna trasa turystyczna w formie
zamkniętej pętli (Warta-Noteć-jezioro Gopło-kanał Warta-Gopło) licząca 690 km zachwyca dzikim
krajobrazem. Szczegóły można znaleźć na stronie Wielka Pętla Wielkopolski.

fot. Wielka Pętla Wielkopolski

●

Pierścień dookoła Poznania

Dla rowerzystów nie ma chyba lepszej opcji niż rowerowy szlak przebiegający przez większość gmin
powiatu poznańskiego. Z centrum Poznania na trasę Pierścienia można dojechać dzięki szlakom
łącznikowym. Korzystając z Pierścienia dookoła Poznania rowerzyści mogą odwiedzić Wielkopolski
Park Narodowy, Puszczę Zielonkę, zamek w Kórniku czy pałac w Rogalinie. Wycieczkę warto
podzielić na etapy, gdyż całość liczy ponad 170 km. Warto zaopatrzyć się również w specjalną mapę,
dostępną w punktach informacji turystycznej o księgarniach.

fot. Archiwum Powiatu Poznańskiego

●

Wieża widokowa na Dziewiczej Górze (gmina Czerwonak)

Przeciwpożarowy punkt obserwacyjny dla leśników stanowi jednocześnie wspaniały punkt widokowy
dla turystów. Aby dojechać samochodem, należy kierować się w stronę Czerwonaka, drogą
wojewódzką nr 196. Komunikacją podmiejską dojedziemy do ulicy Szkolnej w Czerwonaku, skąd do
przejścia będą jeszcze 3 km. Wstęp na wieżę jest bezpłatny, godziny otwarcia warto sprawdzić na
stronie Gminy Czerwonak.

fot. Archiwum PLOT

●

Tarnowskie Termy (ul. Nowa 54, Tarnowo Podgórne)

Zaledwie dwadzieścia kilometrów od Poznania znajdują się Tarnowskie Termy. Do kompleksu należą
baseny sportowe, aquapark, strefa saun, piwnica z klubem fitness. Świetna alternatywa dla Term
Maltańskich, które niektórzy poznaniacy znają już na pamięć.

fot. Archiwum Tarnowskie Termy

●

Puszcza Zielonka

Najbardziej charakterystycznym elementem wokół Puszczy Zielonki są zdecydowanie kościoły
drewniane. Przejście ich szlakiem jest niemal niemożliwe, ale rowerowy czy samochodowy wypad
dostarczy niezapomnianych wrażeń estetycznych. Teren samej puszczy Zielonki najlepiej
eksplorować, korzystając z licznych szlaków rowerowych.

fot. Archiwum PLOT

●

Wielkopolski Park Narodowy

Spacerowo, na łonie natury. Nadal w kontakcie z cywilizacją, ale na pewno poza ulicznym gwarem i
pośpiechem.

fot. Archiwum PLOT

●

Mosińska Kolej Drezynowa (ul. Kołłątaja/Budzyńska, Mosina)

Fantastyczny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu. Malutka drezyna, napędzana siłą
własnych mięśni lub mechanizmem rowerowym, odjeżdża z dawnej stacji kolejowej Mosina
Pożegowo do Osowej Góry, po drodze zapewniając atrakcje w postaci zróżnicowanego terenu i
leśnych ostępów. Przejazdy zgodnie z rozkładem jazdy dostępnym na stronie internetowej lub po
wcześniejszym uzgodnieniu. Więcej informacji na stronie internetowej.

fot. W.Mania

●

Cascader Park Linowy Kobylnica (gmina Swarzędz)

Park linowy na trasie Poznań – Gniezno, blisko stacji kolejowej Kobylnica. Dwie trasy dla dorosłych i
dwie dla dzieci plus dwa zjazdy tyrolskie. Możliwość organizacji spotkań integracyjnych oraz urodzin
dla dzieci. Więcej informacji na stronie internetowej. Z parkiem linowym sąsiaduje Archery Zone największe w Wielkopolsce pole przystosowane do gry w Archery Tag: drużynową rywalizację we
wzajemnym strzelaniu do siebie z łuku, podobną do paintballa.

fot. Cascader Park

Edukacyjnie

●

Zamek w Kórniku (ul. Zamkowa 5, Kórnik)

Do Kórnika z dworca autobusowego przy Rondzie Rataje dojedziemy bezpośrednim autobusem w
około 40 minut. Zamek czynny jest we wszystkie dni poza poniedziałkami i wybranymi świętami.
Poza kompleksem zamkowym warto odwiedzić samo miasteczko i przespacerować się promenadą
nad Jeziorem Kórnickim.

fot. Archiwum PLOT

●

Pałac w Rogalinie (ul. Arciszewskiego 2, Rogalin, gmina Mosina)

Odrestaurowany neobarokowy pałac ukazuje splendor, w jakim żyła osiemnastowieczna szlachta.
Obiekt zachował się w oryginalnej formie, z niewielkimi zmianami wprowadzonymi przez kolejnych
właścicieli. Oprócz pałacu znajdują się tam również powozownia, mauzoleum rodziny Raczyńskich –
pierwotnych właścicieli oraz park ze słynnymi Dębami Rogalińskimi. Dojazd komunikacją publiczną
jest utrudniony, ale możliwy pociągiem z Poznania do Mosiny, następnie autobusem linii 699 z
Mosiny do Rogalina.

fot. Archiwum Muzeum Pałac w Rogalinie

●

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (ul. Niezłomnych 2, Luboń)

W czasie II wojny światowej na terenie dzisiejszego muzeum mieścił się obóz pracy dla Żydów
uczestniczących w niemieckim projekcie budowy autostrad, oraz niemiecki obóz karno-śledczy.
Wstęp do muzeum jest bezpłatny, dojazd z Poznania autobusami z Dębca lub Górczyna.

fot. Muzeum Martytologiczne w Żabikowie

●

Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie (ul. Juliusza
Słowackiego 1, Puszczykowo)

Arkady Fiedler odbył w swym życiu 30 podróży! Pamiątki z nich można zobaczyć w muzeum w
Puszczykowie (w pobliżu stacji kolejowej Puszczykówko), gdzie pisarz doczekał swych ostatnich dni.
Idealna rodzinna atrakcja. W samym Puszczykowie warto rzucić okiem na zabytkowe dworce:
Puszczykowo i Puszczykówko (obok tego drugiego funkcjonuje słynna lodziarnia Kostusiaków).

fot. Archiwum Muzeum Arkadego Fiedlera

●

Park Miniatur Szlaku Piastowskiego i Gród Pobiedziska (ul. Fabryczna, Pobiedziska)

W parku miniatur czekają na gości makiety wiernie odwzorowujące zabytki na Szlaku Piastowskim.
Gród Pobiedziska przybliża sposób życia naszych przodków. Niedaleko jezioro oraz łowisko. Dogodny
dojazd pociągiem do stacji Pobiedziska Letnisko, z której do celu jest niecały kilometr.

fot. Gród Pobiedziska

●

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (ul.
Dworcowa 5, Szreniawa, gmina Komorniki)

Celem muzeum jest edukacja w zakresie historii przemysłu rolno-spożywczego na ziemiach polskich
od czasów prehistorycznych do dnia dzisiejszego, z zachowaniem europejskiego kontekstu
cywilizacyjnego. Wystawa wzbogacona o lokomobile parowe i samoloty rolnicze.

fot. J.Pindych

zdjęcie główne: Wielka Pętla Wielkopolski

