
Dokąd warto pójść?



Tu można zobaczyć jak rośnie kawa albo kakao. Spotkać 
ryby pływające do góry nogami. Spędzić bardzo ciekawe 
półtorej godziny nawet gdy ktoś nie interesuje się 
roślinami. No i tu zawsze jest ciepło ;) 

Pro tip: Polecamy najpierw obejść park, a dopiero potem 
wejść do palmiarni.

przeciętny czas zwiedzania: 1,5-2h

otwarte: palmiarnia: 
wt-sob 9-17 (kasa do 16),
nd 9-18 (kasa do 17)

wstęp: park free,
palmiarnia: normalny 12, ulgowy 8zł

ul. Matejki 18, Poznań
https://www.palmiarnia.poznan.pl/

Palmiarnia 
i Park Wilsona

https://www.palmiarnia.poznan.pl/


Ostrów Tumski:
Katedra,    ICHOT

Tu znajdują się nagrobki Mieszka I i Bolesława Chrobrego. 
Można je zobaczyć w podziemiach a pomniki nagrobne
w Złotej Kaplicy.
Warto pójść za Katedrę na Most Jordana, żeby zrobić 
najładniejsze zdjęcie w Poznaniu - widok na Katedrę z 
tego mostu. Sam most jest śliczny w dzień i w nocy. Po 
jego drugiej stronie widać betonowy sześcian - to ICHOT, 
interaktywne muzeum o czasach Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego. Obok jest Śródka ze słynnym muralem.

otwarte: 
Katedra: dla turystów pon-nd 9-17
ICHOT: pon-pt 10-18, sob-nd 10-19

wstęp: 
Katedra: 4,5, ulgowy 3,5zl (obejmuje zejście
do krypt)
ICHOT: 20zł, ulgowy 15zł

Katedra: ul. Ostrów Tumski 17, Poznań
https://www.katedra.archpoznan.pl/
ICHOT:  https://bramapoznania.pl/

https://www.katedra.archpoznan.pl/
https://bramapoznania.pl/


To tam można zobaczyć słynne poznańskie koziołki. Uwaga, 
wychodzą tylko o 12! Gdyby ktoś nie zdążył, można na 
pocieszenie zrobić sobie zdjęcie z pomnikiem koziołków 
nieopodal, przy Placu Kolegiackim ;)
Koziołki wychodzą z okna w słynnym renesansowym ratuszu, 
obok znajdują się słodkie kolorowe domki budnicze, cztery 
fontanny, w tym jedna z Neptunem (to jakby odwiedzić 4 
Gdański :) ) A to wszystko na placu nazywanym właśnie Stary 
Rynek. 

Od Rynku odchodzi ulica Świętosławska, z której jest mega 
widok na Farę, czyli najważniejszy kościół miasta. W środku 
barok, przepych, szaleństwo, duże wrażenie robią spiralne 
kolumny.

Obok jest też ul. Wrocławska, centrum nocnego życia Poznania.

otwarte: 
Stary Rynek: całą dobę
Koziołki: punktualnie o 12:00
Fara: codziennie 6-19:30

wstęp: free

https://fara.archpoznan.pl/godziny-otwarcia
https://poznan.wikia.org/wiki/Stary_Rynek

Stary Rynek

https://fara.archpoznan.pl/godziny-otwarcia
https://poznan.wikia.org/wiki/Stary_Rynek


Laba Land Słynne miejsce, gdzie Makłowicz karmił psa koperkiem. 
Duży, zielony teren z atrakcjami dla dzieci, miejscami do 
relaksu, na miejscu coś do jedzenia i picia. Tutaj także 
znajduje się Zielona Farma, gdzie można zerwać sobie 
świeże warzywa i zostawić zapłatę.

W pobliżu znajduje się też warty odwiedzenia Ogród 
Szeląg i Park Cytadela.

otwarte: 
pon-pt 12-20,
sob 7-21
nd 10-21

wstęp: free

ul. Przełajowa 5
https://laba.land/

https://laba.land/


Rogal Świętomarciński to słynny wypiek z Poznania. 
Tradycyjnie poznaniacy jedzą go podczas święta miasta - 
barwnej parady na ulicy Święty Marcin, 11-go listopada,
zamiast maszerować w Marszach Niepodległości.

Rogalowe Muzeum Poznania to żywe centrum poznańskich 
tradycji i kultury. Można tutaj usłyszeć historię Rogala 
Świętomarcińskiego, samego Poznania i posłuchać poznańskiej 
gwary.

Pokazy ok. 50 min., z czasem przygotowania ok. 1h.

otwarte: 
codziennie 11-17
pokazy o 11, 12:30, 14, 15:30, 
o inne godziny warto zapytać

wstęp:
rogalowy pokaz: 24, ulgowy 21zł

Stary Rynek 41/2 (wejście od ul. Klasztornej 23)
http://rogalowemuzeum.pl/

Rogalowe Muzeum

http://rogalowemuzeum.pl/


CK ZAMEK Zamek zbudowany dla Cesarza Wilhelma II, ale w czasie II 
wojny światowej wnętrza przebudowano dla nazistów, jest 
to podobno jedyne miejsce w Europie, gdzie można 
oglądać takie wnętrza do dziś!
Budynek pełni funkcję centrum kultury- CK Zamek, 
można tu iść na wystawę, do kina itd.
Z tyłu przylega do niego ładny park w stylu francuskim.

Obok są słynne poznańskie pomniki: Mickiewicza i 
Poznańskie krzyże - Pomnik Ofiar Czerwca 1956 - 
bohaterowie piosenki “Ezoteryczny Poznań” Pidżamy 
Porno, a także Opera i drugi park z fontanną, bardzo dobre 
miejsce na relaks na trawie.

otwarte: 
codziennie 12-20

wstęp:
z mapką: 5zł
z audioprzewodnikiem: 20, 17zł ulgowy

ul. Św. Marcin 80/82
https://ckzamek.pl/

https://ckzamek.pl/


Stare Zoo Jeden z dwóch najstarszych ogrodów zoologicznych 
w Polsce, początki w XIX w. Najstarszy działający 
nieprzerwanie. Aktualnie ma formę parku z dodatkowymi 
atrakcjami - zagrodami dla zwierząt i pawilonami (mamy 
też Nowe ZOO, już klasyczne, które znajduje się za 
Jeziorem Maltańskim).

Stare ZOO jest położone niedaleko Koszar Kultury, gdzie 
odbywa się nasz festiwal.

Świetne miejsce na odwiedziny z dziećmi. Dzieci 
szczególnie przyciąga domek z lemurami, wybieg dla kóz, 
czy non-stop dający o sobie znać osioł.

otwarte: 
codziennie 9-19

wstęp:
ogród: free
pawilon: 8, ulgowy 6zł

ul. Zwierzyniecka 19
https://zoo.poznan.pl/informacje-stare-zoo/

https://zoo.poznan.pl/informacje-stare-zoo/


Jezioro Malta Jezioro Maltańskie otoczone asfaltową ścieżką pieszą i 
rowerową, idealną na przejażdżkę. Na jego środku 
znajduje się tor regatowy i odbywają Mistrzostwa Świata w 
kajakarstwie i wioślarstwie. Dookoła Malty jest wszystko 
do rekreacji: park linowy, minigolf, bowling, place zabaw, 
plaże, termy a także... sztuczny stok narciarski i kolejka 
górska na sztucznej górze - kopcu :)

Wzdłuż jeziora wąskotorowa kolejka “Maltanka” jeździ do 
poznańskiego Nowego ZOO.

Z końca jeziora bardzo ładnie wyglądają zachody słońca.

otwarte: zawsze ;)

wstęp: free

Jezioro Maltańskie
https://posir.poznan.pl/obiekty/malta
https://maltaski.pl/

https://posir.poznan.pl/obiekty/malta
https://maltaski.pl/


Od zlotu

Mapa wszystkich atrakcji wejdź na:
https://tiny.pl/9tg4p

https://tiny.pl/9tg4p
https://tiny.pl/9tg4p


Gdzie zjeść? Bo Poznań - słynne śniadania
https://www.facebook.com/Bo.Poznan/

Pyra Bar - wszystkie potrawy z pyr (po poznańsku ziemniaków), tanio
http://www.pyrabar.pl/

Hyćka - restauracja z kuchnią regionalną, wielkopolska, pyszne 
potrawy, lokalizacja koło Katedry
https://hycka.pl/

Falla - wege, vegan, orientalnie
https://fallawege.pl/falla-poznan

Co jak co - wege, vegan, ciasta, lunche
https://www.cojakco.pl/

Ptasie radio - wystrój ładniejszy niż w Manekinie ;) obiady i desery
https://www.facebook.com/PtasieRadioPoznan

https://www.facebook.com/Bo.Poznan/
http://www.pyrabar.pl/
https://hycka.pl/
https://fallawege.pl/falla-poznan
https://www.cojakco.pl/
https://www.facebook.com/PtasieRadioPoznan


Gdzie też zjeść? Południe - Kuchnia inspirowana Ameryką Południową i Azją, 
często są lekcje tanga między stolikami, trzeba zamówić: 
makaron nirwana.
https://www.facebook.com/poludniekuchnia/

La ruina i Raj - Kuchnia podróży, wystrój też, mega fajny, 
menu dostępne też w opcji wege/vegan, trzeba zamówić: pad 
thai burger i serniki
https://g.page/laruinairaj?share

meat us - kanapki z mięsem przepyszne, azjatyckie i 
amerykańskie, robią wszystko sami, nawet kręcą majonez
https://meatus.pl/

Fat Bob Burger - burgery klasyczne, bardzo dużo mięsa, duże 
porcje, ten sam właściciel co meat us
https://www.facebook.com/fatbobburger/

Zdolni - dużo, pysznie, tanio, kuchnia polska z twistem
https://www.facebook.com/zdolni.poznan/

https://www.facebook.com/poludniekuchnia/
https://g.page/laruinairaj?share
https://meatus.pl/
https://www.facebook.com/fatbobburger/
https://www.facebook.com/zdolni.poznan/


Gdzie na kawę?
Vandal Cafe - pyszna kawa i serniki, ciekawy wystrój na luzie, 
całkiem blisko festiwalu
https://www.facebook.com/vandalstorecafe/

Cukiernia bezowa - bezy na wszelkie sposoby, Makłowicz poleca 
;)
https://cukierniabezowa.pl/

Weranda Caffe - kawiarnia przy Starym Rynku z mega 
wystrojem i super ogródkiem, dobra do chillu
https://werandafamily.com/pl/restaurant/weranda-caffe

Kolorowa - słynne poznańskie lody, rzemieślnicze na 100%, trzeba 
zamówić: mascarpone z czarną porzeczką lub snickers
https://www.facebook.com/Lodziarnia-Kolorowa-151968543165178
4/

https://www.facebook.com/vandalstorecafe/
https://cukierniabezowa.pl/
https://werandafamily.com/pl/restaurant/weranda-caffe
https://www.facebook.com/Lodziarnia-Kolorowa-1519685431651784/
https://www.facebook.com/Lodziarnia-Kolorowa-1519685431651784/


Ułan Browar - restauracja z własnym browarem, najbliżej festiwalu
https://ulanbrowar.pl/

Winiarnia “Pod Czarnym Kotem” - blisko festiwalu, miejsce pełne 
wina i kultury
https://www.facebook.com/poznanpodczarnymkotem

Dragon - ogródki jeden nad drugim, labirynt dawnych mieszkań w 
kamienicy adaptowane na pub/klub, mega wystrój, artystycznie
https://www.facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN/

Ministerstwo Browaru - milion piw, własny browar, super wystrój, 
dwie lokalizacje
https://www.facebook.com/MinisterstwoBrowaru/

Piwna Stopa - duży wybór, piwa kraftowe, ogródek
https://piwnastopa.pl/

Lot Chmiela - dużo piw kraftowych, ładny ogródek
https://www.facebook.com/lotchmiela/

Gdzie na piwo?

https://ulanbrowar.pl/
https://www.facebook.com/poznanpodczarnymkotem
https://www.facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN/
https://www.facebook.com/MinisterstwoBrowaru/
https://piwnastopa.pl/
https://www.facebook.com/lotchmiela/


Od zlotu

Mapa wszystkich atrakcji wejdź na:
https://tiny.pl/9tg4p

https://tiny.pl/9tg4p
https://tiny.pl/9tg4p


kontakt@rowerowypoznan.pl

(formularz zgłoszeniowy)
https://forms.gle/vf9rdWU6bJcDXENF9 

https://forms.gle/vf9rdWU6bJcDXENF9?fbclid=IwAR0syscbSGu9ANlpBjKwoFeSNbW8wlgVNzpLxa2U2fxfbFssiDxL_lfhVq4

