Stary Rynek

9

Poznań Rogal-museet

ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl

Poznań Stadion

10

Arkeologiska Museet

Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

Gamla Poznań
skalmodeller

14

På källarvåningen i Franciskaner-kyrkan finns
tre skalmodeller: den gamla Poznań, första
Piastfamiljens borg och Gamla Stan. Den första modellen visar Poznań från Braun-Hogenbergs ritning från 1618 i 1:150 skala. Den andra
visar Poznań från Piast-tiderna (900-talet)
och den tredje (1:100 skalan) är avsedd för de
synskadade. Modellerna är taktila med text i
punktskrift.

ul. Bułgarska 17
www.stadionpoznan.pl

7

Museet finns i det minnesmärkta Górków-palatset. Här kan du uppleva värdefulla arkeologiska samlingar från hela Polen med gamla
Wielkopolska-regionen som tema, samt artefakter som kommer från länder utanför Europa
(en rik samling med konst från Egypten och
Nubien). Den fina innergården med Ramses
II obelisken. Imponerande evenemangs- och
kurserbjudanden (även för barn).

Muralmålningen gjordes på väggen av ett
större gammalt hus i 3D-tekniken och berättar
historian om stadsdelen Śródka. Vi kan hitta
där en prins, hornsignalspelare, en katt och en
slaktares affär. Den blev vald till en av sju världens nya underverk i Polen (år 2016) i tävlingen
National Geografic Traveler.

ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

11

ul. Franciszkańska 2
(ingång från ul. Ludgardy)
www.makieta.poznan.pl

Residensslotted

Forsamlingskyrkan
av Sankt Stanislaus

ul. Śródka

Malta Termalbad

15

Rådhuset

POZNAŃ
TURISTKORT
Poznań Turistkort är det bästa sättet att besöka staden till en låg kostnad. Kortet ger fri
tillgång till kollektivtrafiken, gratis inträde på
museer och många attraktiva rabatter. Kortet
kan bland annat köpas på turistbyråer och utvalda hotell. De gäller i en, två eller tre dagar,
finns till normalt och reducerat pris och med
eller utan kollektivtrafik. Läs mer på: www.
citycard.poznan.travel.

TURISTRUTTER
Poznans lokaltrafik bjuder in till en resa med
historiska spårvagnar och Med spårvagn nummer 0 kan man åka till museet för stadstrafik
eller resa runt de mest intressanta stadsdelarna. Turistbussen nr. 100 åker från den centrala järnvägsstationen i Poznań till stadens
centrum (nära till Gamla Torget), i närheten av
Ostrów Tumski ön och sedan via Kejsarområdet (med Nationella museet och Kejsarslottet), bredvid Gamla Bryggeriet och tillbaka
till den centrala järnvägsstationen. Bussarna
och spårvagnarna kör på lördagar, söndagar
och helgdagar från slutet av april till slutet av
september. För mer detaljer, gå in på bussar.
www.poznan.travel, www.mpk.poznan.pl
och www.ztm.poznan.pl.

Stor sport- och fritidsanläggning norr om sjön
Malta. Det perfekta stället för vila och avkoppling. Här finns 18 sportoch fritidsbassänger,
swimmingpool med termiskt vatten, vattenpark med många attraktioner (t.ex. en strand,
11 vattenrutschbanor, två forsande vilda floder och ett piratskepp), 14 avkopplingsområden, flera olika bastutyper och wellnessupplevelser året om.

19

TURISTINFORMATION
www.it.poznan.travel

21

ul. Termalna 1
www.termymaltanskie.com.pl

Domkyrkan

Bild D. Krakowiak

Bild Ł. Gdak

18

3D Muralmålning
– Śródka

Sjön ligger bara två kilometer från Gamla
Torget. På kappseglingsbanan äger många
vattensporttävlingar rum, både på EM- och
VM-nivå. Runt sjön finns idrottsanläggningar,
vandrings- och cykelleder, minigolf- och boulebanor, en skidbacke samt berg- och dalbanan Adrenalina.

AUDIOGUIDE
Med en audioguide kan du vandra runt i staden som du vill och i din egen takt. Det finns
fyra rutter med olika teman: Gamla Poznań,
Gamla Stan, Poznań under 1800-talet och På
det modernistiska spåret. Läs mer på www.
poznan.travel.

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

Bild J. Pindych

Bild: Poznań Stadion

Poznań Stadion, en plats där Lech Poznań’s fotbollslag spelar sina matcher, inbjuder till guidade tourer. Under rundvandringen kan man
se: en korridor ägnad åt kändisar, gästers omklädningsrum eller fotbollsplanen tillsammans
med reservbänkar. Poznań Stadion är också en
konsert- och konferensplats.

Den enorma djurparken (över 120 ha) ligger
nära Malta-sjön. Djuren bor i naturliknande
förhållanden. För att titta på nästan 2 000 djur
kan djurparkens besökare gå längst 3 olika
märkta stråkar. 2009 öppnades elefanthuset
och sedan 2013 har djurparken varit ett hem
för brunbjörnar. För att enklare ta sig fram i
djurparken kan du även åka med ett litet tåg.
Här finns dessutom en fästning från 1800-talet.

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

Bild: Gamla Poznań skalmodeller

6

3

Den största stadsparken (ca. 100 ha). Fram
till 1800-talet var det en vingård som senare
omvandlades till en fortifikation som ingick i
Poznań-fästningen. Efter kriget omvandlades
området till en park. En av Poznańbornas favoritplatser för vila och uteliv med många museer - Vapenmuseet med utomhusutställningen
av militärvapen och Poznań-armén museet
(som dokumenterar Wielkopolska-regionens
militärhistoria). I parken finns dessutom Magdalena Abakanowiczs största utomhuskonstverk ”Nierozpoznani” (”De oigenkännliga”).

Stary Rynek 41/2
(ingång från ul. Klasztorna)
www.rogalowemuzeum.pl

Nya djurparken

Bild J. Jur

2

17

Bild J. Pindych
Bild S. Obst

Museet förfogar bl. a. över en unik samling av
kistoporträtt, alltså målningar av avlidna personer på deras likkistor, en rik kollektion av
polsk (Unga Polen) och europeisk målarkonst.
Här finns den mest värdefulla samlingen av
spanska målningar och även ”Strand i Pourville”, den enda tavlan av Monet i Polen.

Museet organiserar bakningsvisningar av S:t
Martins gifflar om även inkluderar föreläsningar om Poznań:s dialekt och historia, allt under
Giffel-mästarens vakande öga. Utställningar
äger rum i det fina stadshuset från renässanstiden med utsikt över rådhuset och bockarna.

Poznań turistkort

Po zn an

SIGHTSEEING – PRAKTISK
INFORMATION

Citadellet

Nationalmuseum
i Poznań

Bild: Palmhuset i Poznań

I Wilson parken ligger det hundra år gamla
Palmhuset - det äldsta i Polen och ett av de
största i Europa. Besökarna har tillgång till nio
paviljonger med 17 tusen växter tillhörande
någon av de 1100 växtarterna och växttyperna
från länder med varmt eller hett klimat samt
en rik samling (170 arter) av exotiska fiskar
(bl.a. piraya).

Bild D. Krakowiak

13

Sjön Maltańskie

P o zn an

ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl

pl. Kolegiacki 17

Góra Przemysła 1
www.mnp.art.pl

5

Porta Posnania är ett modernt centrum för
kulturarvstolkning och en utmärk startpunkt
inför ditt besök i staden. Den multimediala
och interaktiva utställningen visar en historia
av Ostrów Tumski som är en ö där staden - och
Polen som en stat - började. Här börjar dessutom Kungs- och kejsarvägen - som leder igenom Poznań:s mest intressanta attraktioner.

Tidigare en av de bästa högskolorna i Polen
(1700-talet), nuförtiden säte för Poznań Stads
Kommunalkontor. År 1806 bodde Napoleon
i tre veckor här. Då skrev en tysk kronikör att
Poznań är världens huvudstad. Här gav också
Fryderyk Chopin konserter. Under säsongen
äger rum många konserter, föreställningar och
möte på gårdsplanen.

Bild: Nya djurparken

Palmhuset i Poznań

Bredvid stadshuset finns de färgglada hus med
typiska arkader där man en gång i tiden handlade med fisk, ljus och salt. På vissa av husen
kan man fortfarande se gamla handelsmärken
från 1500-talet.

20

Porta Posnania

Bild: Malta Termalbad

1

Museet finns i Przemysł-slottet. Här kan du titta på ca. 2 tusen föremål från medeltiden till
nutiden. Den permanenta utställningen ägnas
helt åt brukskonst - och det är den enda platsen i Polen där du kan titta på sådana föremål.
På toppen av slottstornet finns en utsiktsterrass, som med fördel kan nås med hiss eller via
trappor. Från terrassen erbjuds en vacker utsikt
över Gamla Stan.

16

Postjesuitkollegium

Bild J. Pindych

HÖJDPUNKTER
FRÅN POZNAŃ

12

Hantverks
– Och Handelshus

Bild M. Kurzawski

8

Brukskonstmuseet
med utsiktstorn
– Przemysł-slottet

Bild: Brukskonstmuseet

4
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Besök Poznań med Poznań turistkort
• det bästa och billigaste sätet att besöka staden
• gratis kollektivtraﬁk
• gratis inträde eller rabatter på museer,
många attraktioner och restauranger
• kortet ﬁnns på turistinformationspunkter,
utvalda hotell och attraktioner samt online

www.citycard.poznan.travel
Poznań Lokal 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

Kortfattat
om Poznañ

Gamla Torget

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

Maltankatåget

22

Poznańs Flygplats Ławica

23

En renässanspärla från 1500-talet. Inne i stadshuset finns en rikt dekorerad sal med bevarade
renässansvalv. Mitt på dagen stångas två getter i metall tolv gånger uppe i tornet. I rådhuset idag hittas Poznań Stadshistoriemuseets
säte (stängt tillsvidare).

En av Polens mest monumentala barockkyrkor. Inuti kyrkan finns bland annat en berömd
orgel – tillverkad av Fredrik Ladegast, som var
en välkänd orgelbyggare under 1800-talet.
Denna orgel har över 2 600 pipor. Under kyrkans hela längd sträcker sig en källarvåning
där det under 1900-talet lagrades vin tack vare
det lämpliga mikroklimatet.

ul. Św. Marcin 80/82
www.ckzamek.pl

Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl

ul. Klasztorna 11
(ingång från ul. Gołębia)

Den fösta domkyrkan i Polen byggdes år 968.
Inuti kyrkan finns värdefulla Vischner-minnesplattor från 1400- och 1500-talet och Guldkapellet från 1800-talet med en sarkofag och statyer av Polens första kungar, Mieszko I och Bolesław Chrobry. På källarvåningen finns återstoder efter den ursprungliga kyrkan, gravar
från de första kungarna och ett baptisterium.
ul. Ostrów Tumski 17

Bild K. Lesińska

Europas sista och yngsta residens, byggt åt kejsare Vilhelm II. Efter första världskriget fanns
universitetets matematikinstitution på slottet
och det var här alumnerna på 30-talet lyckades
knäcka koden till den tyska krypteringsmaskinen Enigma. För närvarande fungerar slottet
som kulturcentrum med utställningar, bio, teater och konserter.

Bild D. Krakowiak

Bild D. Krakowiak

Bild PLOT Archive

Bild D. Krakowiak

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

Poznańs Centralstation

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

Längs sjön Maltas norra strand går Maltankatåget som tar dig till Nya Djurparken. Banan är
ca 3,8 kilometer lång och tåget avgår dagligen
från slutet av april till slutet av september. För
närvarande dras vagnarna bland annat av ett
Borsig-lok från 1925.
ul. Jana Pawła II
www.mpk.poznan.pl/turystyka

Turistattraktioner, teater, musik och evenemang.
Utvalda museer, restauranger, klubbar och affärer.

Projektet
genomfört av Lokala
turistorganisationen
i Poznań

30

TEATER OCH MUSIK

Pierożak

Prisvärda och mycket goda piroger som är
svåra att motstå. De hemlagade pirogerna
som kan beställas per styck erbjuds med både
kryddade och söta fyllningar.
ul. Półwiejska 10
www.pierozak.eu

33

Bild PLOT Archive

4

24

21
10

Bild Pyra Bar
Bild D. Krakowiak

31

Den Stora Teatren
(Opera)

34

Pyra Bar

Pyra Bar, dvs. potatisbaren, påminner inredningsmässigt om barerna från den kommunistiska perioden. 99 % av maträtterna innehåller
potatis, inklusive lokala och älskade klassiker
så som: ”plyndze” (potatisplättar), ”pyra” med
”gzik” (potatis med kvarg) och med tillhörande
kompott – dryck.
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”A nóż widelec”-restaurangen (Kniv och gaffel restaurangen) erbjuder polsk mat med en
egen modern twist. Michał Kuter, som är både
kökschef och ägare, har skapat ett modernt,
populärt och uppskattat kök, utanför stadskärnan.

14 28

24

Blue Note Jazz Club

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

A nóż widelec

15
25

22

Den perfekta platsen för alla som söker en levande kontakt med konsten – konserter med
de största stjärnorna inom jazzen och närliggande genrer.

REGIONALT KÖK
– UTVALDA RESTAURANGER

12

16

ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

32

ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

11
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MUSIC CLUBS

En repertoar för finsmakare med ett brett utbud av klassiker. Ett av landets bästa operahus.

36

23

20

40

Bild Dragon Music Club

1

ul. Czechosłowacka 33
www.anozwidelec.com

27

9

8

13

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

26

27
6

Poznańs Filharmoni

En av Polens mest respekterade scener. Hit
kommer framstående musiker från hela världen.

25

7
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Bamberka

38

Klubb Dragon

På klubben Dragon slår stadens alternativa
hjärta. Här sker konserter, föreställningar, filmvisningar, happenings, workshops och andra
konstnärliga aktiviteter.

Bamberka-restaurangen tar traditionell regional mat mycket allvarlig. Här hittar du blodsoppa, ”blind fisk”-soppa, żurek - soppa på surdeg,
”pyra” med ”gzik” (potatis med kvarg) och gås
med ”pyzy” (potatisklimpar).

26

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

Busslinje med hållplatser

Turistinformation

Spårvagnslinje med hållplatser

Kungs- och kejsarvägen

Stary Rynek2
www.bamberka.com.pl

Hyćka
OBS! I samband med många vägarbeten, rekommenderas att du tittar på aktuellt trafikstatus på hemsidan: 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
Bild: Klubb Dragon

Szagówki (små potatisklimpar), blodsoppa
(tydligen stadens bästa) eller anka är Poznań:s
klassiker som Hyćka-restaurangen serverar
för att påminna om regionens mattraditioner.
Restaurangen anordnar dessutom konserter
och teaterföreställningar.

SHOPPING

Cuba Libre

Bild SQ Klub

36

35
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ul. Niezłomnych 2
www.tamaklub.pl

Rewiry

SQ Klub

Modra Kuchnia-restaurangen (Blåa köket) serverar regional mat som matälskare uppskattar
för dess autentiska kök, enkelhet, smakupplevelse och prisvärdhet.

Klubben som är svår att definiera. Är detta en
dansklubb? Cocktail Bar? Eller kanske en kulturmedveten plats? Rewiry-klubben är mötesplatsen där framförallt atmosfären räknas.

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

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

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl

29

Färsk frukt och grönsaker och andra lokala
produkter hittar man på olika marknader runtom i Poznań: Wielkopolski, Bernardynski och
Jeżycki. Lite längre bort från turistområdena
är marknaderna Wildecki och Łazarski värda
ett besök.

Minnen från Poznań

ul. Pleszewska 1
www.posnania.eu

ul. Wrocławska 21
www.cuba-libre.pl

SQ Klubb är den polska klubben som är placerad på den prestigefyllda DJ Mag Topp 100
Clubs listan. Under 10 års verksamhet har SQ
Klubb arrangerat många nationella och utländska bokningar, konserter och musikevenemang som utmärker sig på den polska klubbscenen både utifrån kvalitet och konstuttryck.

Modra Kuchnia

Gröna Marknadsstånd

Tama

En unik plats på Poznań:s klubbkarta. Den ligger i Poznań:s äldsta evenemangs- och konserthus som rymmer upp till 1000 personer på
två våningar.

38

Posnania köpcentrum

Posnania erbjuder det största urvalet av modemärken i Poznań. I köpcentrets ljusa och
moderna inredning finns 260 butiker och 40
restauranger och caféer. Dessutom finns ett
stot utbud av underhållningsalternativ: en

39

Marknaden Stara Rzeźnia

Loppmarknad varje helg, förutom varannan
lördag då det är Polens största antikmarknad.
parkeringsplats - M1 handelscenter
www.gielda.poznan.pl

Bild Jakub Wittchen

Bild J. Pindych

Cuba Libre är en Latino-klubb mitt i Poznań:s
stadscentrum där du kan dansa salsa, merengue, bachata, samba m.m. sex dagar i veckan. Utmärka DJ:s, prisbelönade dansinstruktörer och exotiska drycker gör varje kväll på Cuba
Libre till ett oförglömligt äventyr.

biograf, en bowlinghall, en fitnessklubb med
en simhall samt unika tjänster, så som t.ex.
Concierge och Hands Free Shopping som inte
bara underlättar din shoppingrunda utan låter
dig njuta av din fritid ännu mer. Intressant arkitektur, designmöbler och utställningar av europeiska konstnärer kompletterar Posnanias
lifestyle-karaktär.

Bild: Posnania köpcentrum

34

Rynek Śródecki 17
www.hycka.pl

Bild Tama

28
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Stary Browar5050

Inte bara ett köpcentrum, utan även konst,
omgivet av förstklassig arkitektur i 1800-talets
industriella stil. Förutom shopping finns här
även trädgårdar, klubbar, en park, ett konstcentrum och hotell.
ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

Unika, intressanta och varierande minnesföremål från Poznań kan du köpa på alla Turistinformationspunkter (Gamla Torget, Ławica-flygplatsen, Huvudjärnvägsstationen) och
på Kulturinformationscentrumet (adress: Ratajczaka gatan 44).

Mer om Poznañ:

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