Museet er beliggende i Przemysł Castle. Her
kan man se næsten 2.000 udstillingsgenstande - fra middelalderen til nutiden. Den permanente udstilling er udelukkende helliget
brugskunst, og er den eneste af sin art i Polen.
Øverst i slotstårnet findes en udsigtsterrasse,
som kan nås med elevator eller ad trapper.
Slotstårnet ligger på Przemysł Hill og har udsigt over hele den gamle bydel. Der er et fantastisk panorama over byen.

9

Poznańs Museum
for Bagte Horn

pl. Kolegiacki 17

13

Góra Przemysła 1
www.mnp.art.pl

17

Nationalmuseet
i Poznań

Billede: S. Obst

Museet har blandt meget andet en unik samling kisteportrætter, en stor samling polske
malerier fra perioden Młoda Polska (18901918) samt europæiske malerier. Museet huser
også den mest værdifulde samling af spanske
malerier i Polen, samt den eneste Monet i Polen - »Stranden i Pourville«.

ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl

2

6

Byens største parkområde (ca. 100 ha). Indtil det 19. århundrede var det en bakke, hvor
der dyrkedes vin. Efterfølgende blev det omdannet til et fort, som var det væsentligste
element i det stærke Fort Poznań. Efter krigen
blev området atter omdannet til park. Citadellet er indbyggernes yndlingssted til afslapning og fritid med et rigt museumstilbud fra
museet - Museum of Armaments (museet for
forsvarsmateriel) med den permanente udendørs udstilling af militærudstyr og Poznańs
hærmuseum (historisk dokumentation over
Wielkopolskas militær). Parkområdet er også
placering for kunstneren Magdalena Abakanowiczs udendørs kunstværk »Unrecognized«.

Stary Rynek 41/2
(indgang fra ul. Klasztorna)
www.rogalowemuzeum.pl

10

Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

Poznań Stadion

Museet arrangerer demonstrationer af bagning af St. Martins horn sammen med dele af
Poznańs dialekt og historie, under ledelse af
horn-bagermesteren. Denne demonstration
finder sted i en smuk ejendom fra renæssancen med udsigt til rådhuset og gederne.

Arkæologisk museum

Modeller af det
historiske Poznań

ul. Bułgarska 17
www.stadionpoznan.pl

3

Kejserslottet

Den franciskanske kirkes hvælvinger rummer
tre modeller: Modellen af det historiske Poznań, modellen af det første piastiske dynastis
by og modellen af den gamle markedsplads.
Den første model afbilder Poznań, som den
så ud på Braun-Hogenbergs billede fra 1618
i målestoksforholdet 1:150. Den anden viser,
hvordan Poznań så ud i det 10. århundrede.
Den tredje model i skala 1:100 er beregnet til
blinde og fremstillet med 3D-teknik. Elementernes beskrivelse er med brailleskrift.

7

Vægmaleriet er malet på væggen af en byejendom i 3D-teknik, og det fortæller historien om
Poznańs bydel Śródka. Her finder vi en prins,
en musikant der spiller på horn, en kat og en
slagterbod. Det blev valgt til et af Polens syv
nye vidundere i en afstemning i National Geographic Traveller.

ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

11

Rådhuset

ul. Śródka

St. Stanisław
sognekirke

15

Malta termiske bade

Et sports- og fritidskompleks beliggende på
den nordlige bred af søen Malta. Det er et ideelt sted at slappe af. Komplekset indeholder 18
sports- og fritids svømmebassiner med vand
fra termiske kilder, en vandpark med mange
attraktioner (bl.a. en strand, 11 vandrutsjebaner, 2 brusende »vilde floder« og et piratskib),
14 afslapningsområder og adskillige saunaer
og wellness-anlæg.
ul. Termalna 1
www.termymaltanskie.com.pl

Katedral

19

Billede: D. Krakowiak

POZNAŃ
CITY CARD
Poznań City Card er den billigste måde at besøge byen. Det giver ret til at køre med byens
offentlige transport og fri adgang til adskillige
museer, og det tilbyder over hundrede rabatter mange attraktive steder. Det fås i tre udgaver - en-, to- eller tredages – og med normal og
reduceret tarif til offentlig trafik eller uden offentlig trafik. Det kan blandt andet købes på turistkontorerne og på udvalgte hoteller. Få mere
at vide på www.citycard.poznan.travel.
AUDIOGUIDER
Med audioguider kan du se byen i dit eget
tempo og i den rækkefølge, du har valgt. Audioguider er fremstillet i mp3-format til fire turistruter med forskellige temaer: Det ældste Poznań, Den gamle by, Poznań i det 19. århundrede og Følg modernismen. Få mere at vide på
www.poznan.travel.

Billede: J. Jur

Museet befinder sig i det historiske
Górków-palads. Det har værdifulde arkæologiske samlinger fra hele Polen, herunder nogle,
som er helliget Storpolens tidlige historie samt
ikke-europæiske samlinger. Museet har en
omfattende samling af egyptiske og nubiske
kunstgenstande. En prægtig gårdsplads med
en Ramses II obelisk. Et imponerende tilbud af
arrangementer og forskellige workshops (også
for børn).

ul. Franciszkańska 2
(indgang fra ul. Ludgardy)
www.makieta.poznan.pl

18

3D vægmaleri
– Śródka

Ci ty Ca

REJSEINFORMATION

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

Billede: J. Pindych

Poznań Stadion, der er hjemmebane for Lech
Poznań holdet, byder dig på guidede ture,
hvor du kan se Hall of Fame, omklædningsrummene og banen med spillernes bænke.
Poznań Stadion er også mødested for koncerter og konferencer.

Billede: Modeller af det historiske Poznań

Billede: Poznań Stadion
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Den nye zoo

Denne store zoologiske have (over 120 ha) ligger tæt på søen Malta. Dyrene her lever under
forhold, der er så tæt på naturen som muligt.
For at se næsten 2.000 dyr kan besøgende
benytte sig af tre markerede ruter. I 2009 blev
elefanthuset åbnet, og i 2013 flyttede brune
bjørne ind i Poznańs zoologiske have. Et antal
tog kører rundt i den zoologiske have, hvilket
gør de lange gåture meget lettere for børn og
ældre. Der er også et fort fra det 19. århundrede på den zoologiske haves område.

al. Armii Poznań/ul. Szelągowska
www.wmn.poznan.pl

P o zn an
Po zn an

Billede: Den nye zoo

Billede: Palmehuset

I Wilson Park findes et mere end hundrede år
gammelt palmehus, det største i Polen og et
af de største i Europa. Ni pavilloner med cirka
17.000 planter, herunder 1.000 arter og varianter fra lande med varmt og koldt klima samt en
stor samling (170 arter) af eksotiske fisk (f.eks.
piratfisk) venter på de besøgende.

Poznań City Card

En af verdens mest berømte baner til sejlads i
kano og roning. Her afholdes ofte forskellige
europæiske og internationale sportsbegivenheder. Rundt om søen findes sportscentre,
stier til vandreture og cykling, minigolf- og
petanquebaner, en helårs skibakke, en sommerkælkebane, bane til alpin kælk ’Adrenalina’
og udlejning af sportsudstyr (cykler, inlinerulleskøjter og andre køretøjer).

ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl

Citadel Park

Billede: J. Pindych

5

Porta Posnania er et moderne center for fortolkning af kulturarv og en glimrende introduktion til et besøg i byen. En multimedie
og interaktiv fremstilling præsenterer den fascinerende historie bag katedral-øen Ostrów
Tumski - det sted, der forbindes med byen
Poznańs grundlæggelse og Polens status som
land. Her begynder ligeledes den kongelig/
kejserlige rute, der byder på de mest interessante attraktioner i Poznań.

Tidligere var dette et af Polens bedste gymnasier (18. århundrede), nu er det hjemsted for
Poznańs byråd. I 1806 var det vært for Napoleon Bonaparte i tre uger. Den gang skrev en
tysk kronikør, at Poznań var verdens hovedstad. Fryderyk Chopin spillede her. I sæsonen
danner gårdspladsen rammen om mange koncerter, arrangementer og møder.

Malta Søen

Billede: Ł. Gdak

Billede: M. Kurzawski

Stary Rynek

20

Porta Posnania

Billede: Malta termiske bade

1

Palmehuset

Ved siden af rådhuset ligger der farverige huse
med karakteristiske arkader, der var her håndværkere og handlende solgte fisk, lys og salt.
Gamle handelsskilte fra det 16. århundrede
findes stadig på nogle af husene.

16

Jesuit College

Billede: J. Pindych

DE VIGTIGSTE
TURISTATTRAKTIONER

12

Håndværkerhuse

Billede: D. Krakowiak

8

Museet for brugskunst,
og observationstårnet
– Przemysł Castle

Billede: Museet for brugskunst

4

TURISTLINJER
Byens trafikselskaber inviterer dig til at tage en
tur med gammeldags sporvogne og busser.
Sporvogn nr. 0 fører dig til byens transportmuseum, eller tager dig med på en tur, der
går igennem byens mest interessante dele.
Buslinje 100 kører fra Poznańs hovedbanegård gennem byens centrum (ved siden af den
gamle markedsplads) rundt om katedral-øen
til den nye zoologiske have, og dernæst gennem det kejserlige område (Nationalmuseet,
Kejserpaladset), ved siden af det gamle bryggeri, og tilbage til hovedbanegården. Busser
og sporvogne kører på lørdage, søndage og
helligdage, fra slutningen af april til slutningen
af september.

TURISTINFORMATION
www.it.poznan.travel
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Opdag Poznań med Poznań City Card
• den bedste og billigste made at lare vores by at kende pa
• gratis adgang til offentlig transport
• gratis adgang eller adgang med rabat til museer,
adskillige attraktioner og restauranter
• Poznań City Card kan kobes pa turistkontorer,
udvalgte hoteller og attraktioner eller online

www.citycard.poznan.travel
Poznańs Lokale Turistorganisation
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Polen
tel. (+48) 61 878 55 06, e-mail: biuro@plot.poznan.pl
www.poznan.travel
www.facebook.com/Poznan.travel

Guide til
byen
Poznañ

Gamle Plads

Stary Rynek 59/60, tel. +48 61 852 61 56
it@plot.poznan.pl

Malta
miniaturejernbane

22

Poznańs lufthavn
– Ławica

Renæssance-perle fra det 16. århundrede. Indenfor i rådhuset findes den store sal med rigt
dekorerede, originale renæssance-hvælvinger.
Hver dag kl. 12 kommer to metalgedebukke til
syne i tårnet, og støder hornene sammen 12
gange. Her befinder sig i øjeblikket Museet for
Poznańs Historie (lukket indtil videre).

Dette er en af de mest monumentale barokkirker i Polen, opført af jesuitterne i det 17. århundrede. Inde i kirken er det berømte orgel
- udført af orgelbyggeren Frederic Ladegast i
det 19. århundrede. Under hele kirken er der
en række kældre, hvor der i det 20. århundrede
blev lagret vin.

ul. Św. Marcin 80/82
www.ckzamek.pl

Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl

ul. Klasztorna 11
(indgang fra ul. Gołębia)

Den første polske katedral, bygget i 968. Inde
i katedralen er det værd at lægge mærke til
gravsten fra det 15. og 16. århundrede og det
gyldne kapel fra det 19. århundrede, som indeholder sarkofager og statuer af de første polske regenter Mieszko I og Boleslaw Chrobry.
I kældrene, som stammer fra den første katedral, kan man se de første regenters grave og
et dåbskapel.
ul. Ostrów Tumski 17

Billede: K. Lesińska

Den sidste og nyeste bopæl for monarkiet i
Europa. Bygget i 1910 til den tyske kejser Wilhelm II. Efter anden verdenskrig, da Polen fik
sin uafhængighed, husede slottet universitet i
Poznańs matematiske fakultet, hvis studerende brød den tyske Enigma-kode i 1930erne. Nu
bruges slottet som kulturcenter (udstillinger,
biograf, teater og koncerter).
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Billede: D. Krakowiak

Billede: D. Krakowiak

Billede: D. Krakowiak

Billede: PLOT Archive

ul. Bukowska 285, tel. +48 61 849 23 43
info@airport-poznan.com.pl

Poznań
Hovedbanegården

ul. Dworcowa 2, tel. +48 61 633 10 16
dworzec@plot.poznan.pl

Langs den nordlige bred af søen Malta løber
der et jernbanespor til park-toget Maltanka,
der fører til den nye zoologiske have. Ruten er
ca. 3,8 km lang. »Maltanka« kører dagligt fra
slutningen af april til slutningen af september.
Vognene trækkes blandt andet af damplokomotivet Borsig fra 1925.
ul. Jana Pawła II
www.mpk.poznan.pl/turystyka

Turistattraktioner, teatre, musik.
Udvalgte museer, restauranter, klubber, forretninger.

Poznań
City Card drives
af turistorganisationen
i Poznań

30

MUSIK OG TEATRE

Pierożak

Billede: PLOT Archive

Billige og særdeles velsmagende pierogi
(en slags dumplings) er noget alle synes om.
Håndlavede, fyldt med fars og også som søde
desertpierogi, købes pr. stk.

24

ul. Półwiejska 10
www.pierozak.eu

33
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5

Poznańs Filharmoni

27
6

21

13

Poznańs Filharmoni er en af de mest kendte
og højt anerkendte musikscener i Polen. Filharmonien er vært for mange fremtrædende
kunstnere og orkestre fra hele verden.

9

8

Billede: Pyra Bar

10

ul. Wieniawskiego 1, Aula UAM
www.filharmonia.poznan.pl

31

34

Pyra Bar

11

12

Billede: D. Krakowiak

Et foretagende, der leger med kommunistisk
stil i indretningen. 99 % af retterne indeholder
kartofler, herunder de altid populære klassikere plyndze, pyra z gzikiem og kompot.

25

16

Great Theatre (Opera)

NATTELIV

32

Et repertoire for kendere med et rigt udvalg af
klassikerne. Eksperimenterer og kommer uden
for murerne med sit repertoire. Nu et af Polens
fineste operahuse.

29

Blue Note Jazz Club

15

14 28

25

22

19

Et ideelt sted for mennesker, der søger levende
kontakt med kunsten - koncerter med de største jazz-stjerner og beslægtede musikgenrer.

ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

24
3 32

ul. Kościuszki 76/78 (Centrum Kultury „Zamek”)
www.bluenote.poznan.pl

REGIONALT KØKKEN
– UDVALGTE RESTAURANTER

26

39

ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

18
35

A nóż widelec

30

37

A nóż widelec serverer polske retter i en original, moderne udgave. Michale Kuter, som er
kok og ejer i en og samme person, har skabt et
populært sted langt fra byens centrum, værdsat for et velsmagende køkken.

36

Billede: Dragon Music Club

23

ul. Czechosłowacka 33
www.anozwidelec.com

33

27

Hjertet i Poznańs alternative scene banker lige
her. Koncerter, shows, fremvisninger, happenings, workshops og en lang række andre aktiviteter er på programmet.

Bamberka

Bamberkas version af det regionale køkken
er meget traditionel. På menuen er der czenina (suppe af bouillon og andeblod), suppen
»blind fisk« fra Poznań og suppen żurek, samt
“pyry z gzikiem” (kartofler med ostemasse) og
gås med pyzy (dampede boller).

17

31

2

20

40

1

Music Club Dragon
38

ul. Zamkowa 3
facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN

26
Bybusser med stoppesteder

Turistinformation

Sporvogne med stoppesteder

Trakt Królewsko-Cesarski (turistrute)

Stary Rynek2
www.bamberka.com.pl

Cuba Libre

SHOPPING

35

Rewiry

36

SQ Klub

Individuelt regionalt køkken, der høster anerkendelse blandt gourmeter for sin ægthed,
enkelhed, smag og sidst men ikke mindst rimelige priser.

Klub, der er meget vanskelig at definere. Er
det en danseklub? En coctail bar? Eller måske
et sted, der lægger vægt på kultur? Rewiry er
et mødested, hvor først og fremmest klimaet
tæller.

SQ Klub er den første polske klub placeret i
den prestigefulde ranking Dj Mag Top 100
Clubs. Efter mere end 10 år har SQ Klub set
utallige udenlandske og indenlandske bookinger, koncerter og musikbegivenheder, hvis artistiske kvalitet og udtryk skiller sig ud på den
polske klubscene.

ul. Mickiewicza 18/2
www.facebook.com/ModraKuchni

Al. Niepodległości 8A
www.facebook.com/Rewiry.Klub

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl

Modra Kuchnia

Grønne boder
Frisk frugt og grønsager samt lokale varer an
findes på Poznańs markeder - Wielkopolski,
Bernardyński og Jeżycki, og - lidt uden for centrum - Wildecki og Łazarski, som alle er værd at
kigge nærmere på.

ul. Pleszewska 1
www.posnania.eu
Billede: Posnania Shopping Center

Billede: J. Pindych

ul. Wrocławska 21
www.cuba-libre.pl

ne, fitnessklub med svømmebasin og unikke
services, som concierge eller indkøb uden at
skulle slæbe pakker, der gør det muligt at købe
ind uden stress og nyde fritiden. Interessant
arkitektur, designermøbler og installationer
udført af europæiske kunstnere supplerer Posnanias livsstilskarakter.

Billede: Jakub Wittchen

Cuba Libre er en Latinamerikansk klub midt
i poznańs centrum, hvor man seks dage om
ugen kan more sig til hotte rytmer af salsa,
merengue, bachata, samba og meget mere...
unikke Dj’s, uddannede danseinstruktører og
eksotiske drinks gør hver aften tilbragt i Cuba
Libre til en uforglemmelig oplevelse.

Billede: Tama

34

Rynek Śródecki 17
www.hycka.pl

29

BEMÆRK: På grund af utallige ombygninger beder vi dig kontrollere midlertidige ændringer i lokale transportmidler på siden www.ztm.poznan.pl
ATTENTION: In view of the road-works please visit www.ztm.poznan.pl to obtain information regarding temporary changes in the functioning of the public transport system.
ACHTUNG: Wegen zahlreicher Straßenbauarbeiten machen Sie bitte mit den vorübergehenden Änderungen bei der Funktionier
chen Verkehrsmitteln vertraut. Alle Informationen ﬁnden Sie unter: www.ztm.poznan.pl
© 2019 www.topmapa.pl TopNovum Sp. z o.o., ul. Perzycka 11, 60-182 Poznań

Billede: T. Krampikowski

Szagówki (kartoffelboller), czernina-suppe
(sandsynligvis byens bedste) eller and - det er
klassikere i Poznań, hvor Hyćka genindfører de
regionale kulinariske traditioner. Det organiseres også mange koncerter og teaterforestillinger.

Billede: SQ Klub

28

Hyćka

37

ul. Niezłomnych 2
www.tamaklub.pl

Tama

Er et unikt sted blandt klubberne i Poznań.
Den befinder sig i den ældste koncertsal i Poznań, der kan rumme indtil 1.000 personer i to
etager.

38

Posnania
Shopping Center

Posnania har det største udvalg af mærkevarer i Poznań. I det lyse, moderne indre findes
260 butikker og 40 restauranter og cafeer.
Hele centret suppleres med et stort udbud
af underholdning: en biograf, en bowlingba-

39

Giełda Stara Rzeźnia
(loppemarked - antikviteter)

Loppemarked hver weekend undtaget den
anden lørdag i måneden. Hver anden lørdag
er dette Polens største marked for antikviteter.
Parkering – Indkøbscenter M1
www.gielda.poznan.pl

40

Stary Browar5050
(Old Brewery)

Dette er ikke blot et indkøbscenter, men også
kunst, og det hele er omgivet af arkitektur på
højeste niveau, der stilmæssigt er tilpasset industrialismen fra det 19. århundrede. Ud over
mere end 200 butikker findes også klubber,
caféer, en smuk park, et kunstcenter og et hotel Blow Up Hall 5050 med restaurant.
ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

Souvenirs fra Poznań
Unikke, kreative og forskelligartede souvenirs
fra Poznań kan købes på alle turistkontorerne
(Stary Rynek, Ławica lufthavn, Poznań hovedbanegård) og i Centrum for Kulturinformation
(Ratajczaka 44).

For flere oplysninger om Poznañ, se

www.poznan.travel
Poznańs Lokale Turistorganisation
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Polen
www.facebook.com/Poznan.travel
Tekst: Marta Stawińska
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