Warta latem

Z pozoru dzika Warta kryje wiele niespodzianek. Sprawdź jej propozycje na lato!
Każdy dobrze wie, że rzeką przecinającą Poznań jest Warta. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ten z
pozoru dziki zakątek kryje niespodzianki. Do odwiedzenia nadrzecznych terenów kuszą plaże
miejskie, spacjalny tramwaj wodny, a aktywnym spodoba się przystań, gdzie każdy wypożyczyć
można motorówkę – i to bez patentu!

Stary Port, czyli przystań

Wraz z coraz większą aktywnością na rzece Warcie rośnie zapotrzebowanie na pomosty, gdzie można
by zacumować łódź lub jacht. Oprócz małych pomostów, w Starym Porcie przy tzw. cyplu Warty
zorganizowano przystań.
Otwarta w okresie od 15.04 do 11.10 jest całodobowo dozorowana. Korzystać z niej można
bezpłatnie, choć liczba miejsc przy pomostach jest ograniczona. Dostępne są punkty poboru energii
elektrycznej oraz zaplecze sanitarne z prysznicem. Telefon kontaktowy: 666 507 514.

Wypożyczalnie motorówek

źródło: www.rzekawartapoznania.pl

Dla tych, którzy nadwarciańskie widoki chcieliby zobaczyć z innej perspektywy, istnieje możliwość
samodzielnego wypożyczenia motorówki. Rozwiewając obawy – do jej sterowania nie potrzeba
patentu Sternika Motorowodnego. Wystarczy dowód osobisty oraz krótkie szkolenie, otrzymywane
na miejscu.

Cena zależy od miejsca wypożyczenia. Istnieją dwa takie w mieście Poznań:

Wypożyczalnia w Starym Porcie

Rezerwacje pod nr – 603 427 569
Cena wypożyczenia motorówki to: 50 PLN/h.

Wypożyczalnia na Szelągu (Plaża Miejska)

Rezerwacje pod nr – 577 331 023
Cena wypożyczenia motorówki to: 60 PLN/h.

Wypożyczalnia będą działać do 15.09.

Plaże Miejskie

źródło: www.facebook.com/KontenerART

W obrębie Poznania nad Wartą istnieją cztery miejskie plaże:

●

●

●

●

Plaża Hamaki - Plaża znajduje się w dzielnicy Chwaliszewo, 500m od Starego Rynku nad Wartą.
Po jednej stronie plaży znajduje się wejście do obiektu KontenerArt;
Plaża Szeląg - To najbardziej kameralna z miejskich plaż i chyba z niej roztacza się najładniejszy
widok na miasto, zwłaszcza o zachodzie słońca. Przy plaży znajduje się Ogród Szeląg, gdzie można
leżakować w cieniu drzew, spróbować owoców wprost z gałęzi jabłoni;
Plaża Wilda - Z miejskich plaż wygląda najbardziej „tropikalnie” – to idealne miejsce na relaks pod
białymi parasolami, na leżakach, z szerokim wyborem wakacyjnych drinków;
Plaża Rataje - Największa z poznańskich plaż miejskich.

Więcej na temat poznańskich plaż w osobnym artykule.

Tramwaj Wodny i rejsy turystyczne

Oprócz motorówek i kajaków, po rzece pływają także statki.

Jednym z nich jest tramwaj wodny, ktory swoje kursy odbywa w każdy weekend do 15.09.

źródło: www.rzekawartapoznania.pl

Aktualnie w Poznaniu stacjonują turystyczne statki Bajka oraz Widmo. Ten drugi funkcjonuje jako
tramwaj wodny i według jego rozkładu się porusza.
Statek Bajka odpływa spod Katedry (od ul. Marii Panny). Cena to 15zł od osoby. Dzieci do lat 3
bezpłatnie. Rozkład i zasady korzystania TUTAJ.
Statki pływają turystycznie w kierunku Starołęki lub Karolina. Istnieje możliwość wynajęcia statku
na rejs niestandardowy, organizacji spotkań i innych imprez.
Statki cumują przy ul. Marii Panny, nieopodal Katedry.

Kontakt do załogi: 669 166 732.

źródło: www.zeglugaretro.pl

Ci, co chcą cofnąć się w czasie o kilka dekad mogę skorzystać z Żeglugi Retro. „Szajba” to
zabytkowa łódź z lat 30. XX wieku zbudowana w holenderskiej stoczni Zaandam. Jej załoga oferuje

szereg możliwości: organizacje romantycznych kolacji we dwoje lub rodzinnego obiadu, sesje
fotograficzne, kamerlane spotkania czy rocznicowe przyjęcia. Na pokładzie kawa i herbata gratis,
istnieje też możliwość zamówienia cateringu oraz obsługi kelnerskiej. Czartery odbywają się ze
sternikiem – w jego towarzystwie można spróbować własnych sił w sterowaniu łodzią.

Wynajem łodzi wiąże się z opłatami. Dokładny cennik można znaleźć na www.zeglugaretro.pl/oferta.

Dane kontaktowe:

Żegluga Retro
Dominika Różycka
os. Piastowskie 19/80, Poznań
Telefon: 501 038 750

Te i więcej informacji na stronie
www.rzekawartapoznania.pl

