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POZNAŃ
ZAPRASZA
Poznań to jedno z ośmiu Miast-Gospodarzy UEFA EURO
2012™. To właśnie w stolicy Wielkopolski rozegrane
zostaną trzy mecze tych mistrzostw. Podczas tej trzeciej
co do wielkości imprezy sportowej na świecie odbędą się
w Poznaniu dziesiątki wydarzeń towarzyszących.
Każdy posiadacz biletu na mecz może czuć się szczęściarzem. Ale jeśli go nie ma – nie musi żałować, gdyż przyjeżdżając do Poznania, z pewnością poczuje atmosferę
Mistrzostw, będzie się świetnie bawić i odpoczywać.

Poznań to ponadtysiącletnia metropolia, gdzie nowoczesność styka się
z tradycją i historią, tworząc jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną mozaikę. Z miastem związana jest pierwsza polska dynastia królewska, która
sprawowała stąd władzę nad krajem i dążyła do jego integracji z Europą.
Dla tych, którzy chcą odkryć historyczne oblicze miasta, czeka wiele atrakcji.
Zwiedzając Poznań, z pewnością natkną się na wiele zabytków i obiektów
sakralnych, które zachwycą swoim pięknem i monumentalnością.
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Bogactwo życia kulturalnego
i muzycznego stanowi wielką
atrakcję zarówno dla samych
poznaniaków, jak i dla gości odwiedzających miasto. Opera, filharmonia, liczne teatry, muzea
i galerie zapewniają różnorodne
doznania artystyczne. Dzięki takim atrakcjom Poznań określany
jest miastem kultury.

Termy Maltańskie, letni tor saneczkowy i całoroczny sztuczny stok
narciarski z pewnością zapewnią
niezapomniane wrażenia.

Poznań to nie tylko historia i zabytki, ale także znakomite warunki do
rekreacji i aktywnego wypoczynku.
W mieście znajdują się wspaniałe tereny idealne na spacery, przejażdżkę rowerem, do jazdy na rolkach czy
też gry w minigolfa.
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Odpocząć można również kosztując przepysznej regionalnej kuchni i oddając się niepowtarzalnej
atmosferze poznańskich kawiarni
i restauracji. Ich szeroka oferta zadowoli najbardziej wybredne podniebienie.
Dla smakoszy i wielbicieli klubowo-kawiarnianego życia Poznań ma
wiele interesujących propozycji.

Na Starym Rynku i w okolicach co
krok można natknąć się na restauracje, bary, knajpki, kawiarenki, puby
i kluby, które serwują potrawy i napitki z różnych stron świata, często
przy akompaniamencie muzyki
na żywo lub prezentowanej przez
DJ-a.
Poznań to raj dla miłośników zakupów. W pasażach i centrach handlowych Poznania dostępne są zarówno produkty światowych marek, jak
i rodzimych producentów, na każdy
gust i na każdą kieszeń.
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Poznań to miasto nietuzinkowe,
pełne urokliwych miejsc, zaskakujące swoją atmosferą, jednocześnie
dynamiczne i otwarte. To miasto ma
swój specyficzny charakter, tak jak
jego mieszkańcy.

Poznaj Poznań
i poczuj się jak u siebie!

POZNAŃ – MiAStO-GOSPOdARZ
UEFA EURO 2012™
Miasta-Gospodarze UEFA EURO 2012™

Gdańsk
296 km
178 km

Warszawa
320 km
Kijów

Wrocław
Lwów

DOSKONAŁE POŁĄCZENIA LOTNICZE – Port Lotniczy Poznań-Ławica
obsługuje połączenia z 18 portami
lotniczymi w kraju i za granicą.

Charków

Donieck
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NOWY DWORZEC KOLEJOWY – liczne połączenia kolejowe o znaczeniu
regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
DWORZEC AUTOBUSOWY – sieć połączeń autobusowych z głównymi
miastami Europy i Polski.

DOGODNE POŁĄCZENIA DROGOWE
– autostrada do Berlina i w kierunku
Warszawy, gęsta sieć drogowa, węzeł dróg o znaczeniu międzynarodowym i międzyregionalnym.

NOWOCZESNY TRANSPORT MIEJSKI
– supernowoczesne i komfortowe
tramwaje oraz autobusy poruszające się po nowych lub całkowicie
zmodernizowanych drogach i torach.

KALENDARIUM MECZOWE
2 grudnia 2011 r. w Kijowie odbyło się Losowanie Rundy Finałowej. Do
Poznania przyjadą i tu zagrają narodowe reprezentacje:

10 czerwca, godz. 20.45
mecz Irlandia–Chorwacja
14 czerwca, godz. 18.00
mecz Włochy–Chorwacja
18 czerwca, godz. 20.45
mecz Włochy–Irlandia
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STADION MIEJSKI
ul. Bułgarska 17
Stadion Miejski był pierwszym polskim obiektem gotowym na rozgrywki UEFA EURO 2012™. Uroczyste otwarcie stadionu odbyło się
20 września 2010 roku i uświetnił je koncert Stinga. To miejsce sportowych emocji, wielkich koncertów, spektakli, spotkań i spektakularnych
wydarzeń.
− Ponad 43 tysiące miejsc na trybunach, w tym również miejsca
dla niepełnosprawnych.
− Dwa największe w Polsce telebimy składające się ze 120 ekranów
LED, każdy o powierzchni 116 m².
− Moc oświetlenia sięgająca 2000 lux spełnia wymogi transmisji HD.
− Przewiduje się dwie restauracje, bar, kawiarnię i 198 punktów gastronomicznych.

STREFA KIBICA
Oficjalna Strefa Kibica UEFA EURO 2012™ w Poznaniu obejmuje teren w ścisłym centrum miasta w obrębie placu Wolności wraz z przyległymi ulicami
oraz Alejami Marcinkowskiego od placu Wolności do ulicy 23 Lutego.
−− Powierzchnia strefy to łącznie ponad 17 tysięcy m2 .
−− Pojemność strefy: 30 tysięcy osób, w tym: ponad 1000 miejsc siedzących znajdujących się na dwóch trybunach, w bezpośrednim sąsiedztwie sceny oraz dostępna odpłatnie strefa VIP.
−− Z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych przed sceną główną
przygotowany zostanie specjalny podest o powierzchni 185 m2 umożliwiający komfortowe oglądanie meczów.
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−− Cztery telebimy, na których
transmitowane będą mecze rozgrywane w ramach Mistrzostw
Europy przez wszystkie turniejowe dni.
−− Główny ekran o powierzchni
100 m2 – umieszczony zostanie
na scenie, u szczytu placu Wolności; poza godzinami transmisji meczów stanie się kinem
letnim.
−− Dodatkowe ekrany w ciągu Alei
Marcinkowskiego.
−− Scena – występy zespołów muzycznych, animacje przeznaczone dla najmłodszych i inne
atrakcje.
−− Liczne punkty gastronomiczne,
serwujące napoje i posiłki.

−− Stoiska sponsorów oferujące
programy rozrywkowe.
−− Wysokiego standardu kontenery sanitarne
−− Punkty medyczne.
−− Punkty informacyjne.
−− Oficjalny sklep sponsora.
−− Centrum prasowe.

POZNAJ POZNAŃ
PRZED I PO UEFA
EURO 2012™
Warto odwiedzić Poznań jeszcze
przed i po rozgrywkach UEFA EURO
2012™. Wiele wydarzeń sportowych,
kulturalnych czy muzycznych odbywających się w Poznaniu pozwoli spędzić czas w niezapomniany sposób.
Ciekawe zabytki i wyjątkowe miejsca
rekreacji i wypoczynku zapewnią odpoczynek i relaks.
− Międzynarodowe festiwale i kon
kursy: Skrzypcowy im. Georga

−
−
−

−
−

Philippa Telemanna, Pyrkon
(festiwal fantastyki), Europejskie Spotkania Teatralne „Bliscy
Nieznajomi”, Wiosna Baletowa,
Ethno Port Poznań, maltafestival poznań, TRANSATLANTYK,
Festiwal Dobrego Smaku, Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego, Festiwal Rzeźby
Lodowej.
Teatr Wielki, Teatr Muzyczny, Filharmonia, liczne teatry.
Ponad 20 muzeów.
unikatowe atrakcje na Ostrowie
Tumskim: nowoczesny rezerwat
archeologiczny oraz pierwsze
w Polsce multimedialne i interaktywne centrum interpretacji
historii (otwarcie w 2013 r.).
Liczne bezpłatne imprezy plenerowe.
Wiele międzynarodowych wydarzeń sportowych o światowej
randze.
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Kalendarium wybranych wydarzeń kulturalnych
maj–sierpień 2012 r.
Imprezy Warte Poznania (m.in.
Noc Muzeów) 19–20 maja, poznańskie ulice i place, galerie,
muzea, sale koncertowe – cykl
imprez i przedstawień teatralnych organizowanych przez Miasto Poznań. Podczas tych wydarzeń odbywa się Noc Muzeów,
kiedy to wszystkie poznańskie
muzea otwarte są dla zwiedzających do późnych godzin nocnych.

 oalkeeper 11–30 czerwca,
G
Stary Rynek – impreza przygotowana specjalnie na UEFA EURO
2012™, podczas której odbędą
się pokazy filmowe i wystawa
fotografii.
Jarmark Świętojański 16–24
czerwca, Stare Koryto Warty
(w pobliżu ul. Ewangelickiej) –
codzienne imprezy i występy
różnych zespołów, a także stragany oferujące m.in.: typowe lokalne i regionalne potrawy, wyroby rękodzielnicze (np. ręczne
wyroby z drewna, wikliny), oryginalną odzież, a także imponujący wielkością i różnorodnością
jarmark staroci.

Ostrów tumski, czerwiec–sierpień – w najstarszej części Poznania prezentowana będzie
wyjątkowa aranżacja artystyczna oraz widowisko plenerowe.
Opowiedzą one o pozycji tego
miejsca na kulturowej mapie
Polski i Europy.
maltafestival poznań 3–7 lipca, Stary Rynek, "Stary Browar 50 50", Ośrodek teatralny
„Maski”, teatr Polski, aula Artis – międzynarodowy festiwal,
którego oferta artystyczna obejmuje takie dziedziny twórczości,
jak: teatr/performance, muzykę,
taniec, film/sztuki wizualne,
nowe sytuacje, varia. Festiwal
od wielu lat sprawia, że latem
Poznań staje się wielką sceną
spektakli i projektów artystycznych. Jest to z pewnością jedna
z najważniejszych tego typu imprez w Europie.

Ethno Port sierpień, Stare
Koryto Warty (w pobliżu ul.
Ewangelickiej) – festiwal prezentuje nurt muzyczny określany mianem world music. Jest to
spotkanie różnych, tradycyjnych
nurtów muzyki z całego świata.
Największą wartość tworzą oryginalne brzmienia, pomieszane
stylistyki i dźwięki często zapomnianych instrumentów.
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WARTO ZOBACZYĆ W POZNANIU
1. Palmiarnia – prowadzi działalność od 1910 r. i jest jedną z największych w Europie. Całkowicie
przebudowana w latach 1982–92,
posiada ok. 17 tysięcy roślin siedmiuset gatunków i odmian z krajów
o klimacie śródziemnomorskim,
subtropikalnym, tropikalnym, sawanny, pustyń oraz kolekcję ryb
egzotycznych.

2. Zamek Cesarski – neoromański
zamek cesarski to ostatnia tego typu
rezydencja zbudowana w Europie;
zaprojektowany został przez Franza
Schwechtena. To tu pracowali naukowcy, którzy złamali niemiecki kod
Enigmy. Zbudowany w latach 1905-10, został przebudowany w latach
wojny przy udziale Alberta Speera,
nadwornego architekta Adolfa Hitlera. Obecnie mieści Centrum Kultury
„Zamek”, Teatr Animacji oraz wiele
innych instytucji. Odbywają się tutaj
liczne wystawy, spotkania, koncerty. Na Dziedzińcu Różanym zamku
stoi fontanna wzorowana na XIII-wiecznej fontannie lwów z Alhambry w Grenadzie.

3. Cytadela – położone na północ
od Starego Miasta Wzgórze Winiarskie w XIX w. zamieniono w twierdzę.
W trakcie kilkutygodniowych ciężkich walk w 1945 r. fortyfikacje Cytadeli zostały zniszczone, natomiast
po wojnie na tym terenie utworzono
rozległy park (blisko 100 ha). Południowo-zachodni stok wzgórza zajmują cmentarze żołnierzy poległych
podczas I i II wojny światowej. W pozostałościach twierdzy mieści się dzisiaj Muzeum Uzbrojenia i Muzeum
Armii „Poznań”.

4. dawny Browar Huggera, obecnie Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu „Stary Browar 50 50” – dawne
zabudowania browarów Huggera
stały się częścią nowego kompleksu, który, w większości budowany
od podstaw, powstał na przedłużeniu dawnej hali produkcyjnej. W architekturze „Starego Browaru 50 50”
zostały wykorzystane oryginalne
cegły z przełomu XIX i XX w. Obecnie w „Starym Browarze 50 50” swoją
siedzibę ma wiele sklepów, odbywają się tu także liczne wystawy
światowej sławy artystów, a także
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imprezy i koncerty. Centrum Sztuki i Biznesu „Stary Browar 50 50” jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród i wyróżnień przyznanych przez instytucje polskie i międzynarodowe, m.in. został uznany przez Międzynarodową
Radę Centrów Handlowych (ICSC) za najlepsze centrum handlowe w Europie.

5. Muzeum Narodowe, Galeria Malarstwa i Rzeźby – zbudowane na początku XX w., posiada bogate zbiory sztuki romańskiej i gotyckiej. W zbiorach znajdują się m.in. obrazy wybitnych malarzy polskich, np.: Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Matejki, i zagranicznych, np.:
Claude’a Moneta, Francisco Zurbarana, Jusepe Ribery. W muzeum można
podziwiać przegląd malarstwa włoskiego XV–XVIII w., holenderskiego
z XVII w. i flamandzkiego z XVI i XVII w.

6. Stary Rynek – dominującą budowlą na rynku jest renesansowy ratusz, dzieło Jana Baptysty
Quadro, jeden z najpiękniejszych
zabytków
miasta.
Codziennie
o godz. 12 w południe na wieży ukazują się dwa metalowe koziołki,
które trykają się 12 razy. Otaczające
rynek kamieniczki zostały zrekonstruowane w stylu nawiązującym
do architektury baroku i renesansu. Obok ratusza stoją tzw. domki
budnicze z charakterystycznymi
podcieniami. Całości dopełniają:
rokokowa fontanna Prozerpiny oraz
fontanny Apollina, Marsa i Neptuna,
pręgierz, studzienka z pomnikiem
Bamberki i barokowa figura św. Jana
Nepomucena. Wokół Rynku znajduje się wiele restauracji, kawiarni, pubów i klubów, które tętnią życiem
od rana do nocy.
7. Kompleks pojezuicki – w skład
kompleksu wchodzi kolegium pojezuickie, fara i dawna szkoła jezuicka. Kolegium pojezuickie to
trzypiętrowy gmach w kształcie
podkowy z obszernym dziedzińcem
i dwuskrzydłowym krużgankiem,
zbudowany w pierwszej połowie
XVIII w. – obecnie Urząd Miasta.
Nad bramą w płn. krużganku znaj-

POZNAŃ

Miasto - Gospodarz

duje się wysoka wieża z hełmem z 1737 r. W 1806 r. przez trzy tygodnie
mieszkał tu Napoleon. Fara to jeden z najbardziej monumentalnych kościołów barokowych w Polsce, zbudowany przez jezuitów w XVII w. Wewnątrz
znajduje się bogata dekoracja rzeźbiarska, sztukatorska i malarska, a także
słynne organy – dzieło znanego XIX-wiecznego organmistrza Fryderyka
Ladegasta. Warto zwrócić uwagę na pozorną kopułę na skrzyżowaniu naw
z iluzjonistycznym malowidłem Stanisława Wróblewskiego (1949 r.). Dawna szkoła jezuicka wzniesiona w połowie XVIII w., należała do kompleksu
budowli pojezuickich. Podczas zaborów ulokowano tu królewsko-pruskie
gimnazjum. Obecnie stanowi siedzibę Państwowej Szkoły Baletowej.
8. Ostrów Tumski – wyspa katedralna, najstarsza część Poznania. Najważniejszym budynkiem jest katedra. Zbudowana w 968 r., obecnie trójnawowa bazylika gotycka z reliktami architektury przedromańskiej i romańskiej.
W gotyckim portalu znajdują się nowoczesne w formie drzwi spiżowe ze

scenami z życia św. Piotra i Pawła – patronów miasta. Najbardziej znana
jest Złota Kaplica – wewnątrz znajduje się grobowiec w stylu bizantyjskim
oraz pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego – pierwszych władców Polski.
W bezpośrednim sąsiedztwie katedry znajduje się gotycki kościół pw. Najświętszej Marii Panny, zbudowany w XV w. na miejscu dawnej rezydencji
książęcej.
9. Malta – w szerokim, powszechnie dziś przyjętym znaczeniu tak nazywa
się tereny otaczające Jezioro Maltańskie. Są to okolice o urozmaiconym
krajobrazie, ciekawe pod względem przyrodniczym i historycznym. Nazwa
wywodzi się od kawalerów maltańskich, którzy (jako joannici) osiedlili się
na terenie przylegającym do kościoła św. Jana Jerozolimskiego, tworząc
tam komandorię. Jezioro Maltańskie w obecnym kształcie powstało w 1952 r.
przez spiętrzenie wód rzeki Cybiny. W latach 1980–1990 niecka zbiornika
i jego otoczenie zostały gruntownie zmodernizowane na mistrzostwa świata w kajakarstwie. Dzisiaj jezioro jest jednym z najlepszych i najładniej położonych torów regatowych dla kajakarzy i wioślarzy na świecie. Tuż obok
znajduje się całoroczny sztuczny stok narciarski i tor saneczkowy. Malta
to miejsce idealne dla spacerowiczów (także uprawiających nordic walking),
łyżworolkarzy, biegaczy i rowerzystów. Poniżej toru saneczkowego znajdują się place zabaw dla dzieci, a także liczne puby, kawiarnie i restauracje.
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10. Termy Maltańskie – kompleks
sportowo-rekreacyjny położony na
północnym brzegu Jeziora Maltańskiego. To doskonałe miejsce wypoczynku i relaksu. Baseny sportowe
i rekreacyjne, baseny z wodą termalną, atrakcje aquaparku, bogaty
świat saun z pewnością stanowią
o atrakcyjności i niepowtarzalności
tego miejsca.
11. Nowe Zoo – położone jest
w dolinie Cybiny w pobliżu terenów
otaczających Jezioro Maltańskie,
zwanych Maltą. Jego powierzchnia wynosi 116,33 ha. Blisko 60%
powierzchni zajmują drzewostany
sosnowe, lasy mieszane. Strumień
płynący przez teren zoo spiętrzono,
tworząc szereg stawów. Znajduje
się tu blisko dwóch tysięcy zwierząt około 140 gatunków. Zwierzęta
przebywają w warunkach zbliżonych do naturalnych. Od 1995 r.
w zoo znajduje się Pawilon Zwierząt

Nocnych. W 2009 r. otwarto nowoczesną słoniarnię. Do Nowego Zoo
można dojechać kolejką wąskotorową „Maltanka”. Trasa kolejki
ma długość około 3,8 km i biegnie
wzdłuż północnego brzegu Jeziora Maltańskiego. W 1994 r. wprowadzono do eksploatacji wagon
motorowy zwany Ryjkiem. Jest on
obecnie najstarszym czynnym wagonem motorowym w Europie.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
W OKOLICACH POZNANIA
Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka – kościoły
drewniane wokół Puszczy Zielonki
powstały dzięki bliskości kompleksu
leśnego, który był źródłem budulca.
Tworzą szlak, stanowiący o bogactwie kulturowym okolic Poznania.
Można zobaczyć dwanaście świątyń
zlokalizowanych w: Sławnie, Łagiewnikach Kościelnych, Jabłkowie, Raczkowie, Skokach, Rejowcu, Wierzenicy, Kiszkowie, Węglewie, Uzarzewie,
Kicinie i Długiej Goślinie.
dziewicza Góra – najwyższym
wzniesieniem Puszczy Zielonki i oko-

licy Poznania jest Dziewicza Góra
(143 m n.p.m). Swoją nazwę zawdzięcza dawnym właścicielkom
tego terenu – siostrom cysterkom.
Obszar słynie z bogactwa roślin: leśnych, łąkowych, stepowych, a nawet górskich. Z wieży obserwacyjnej
na szczycie góry można podziwiać
panoramę Poznania oraz lasów
i wzgórz Puszczy Zielonki.
Zamek w Kórniku – wybudowany
w XV w. jako rezydencja możnego
rodu Górków. Dzisiejszy neogotycki
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zamek o wyglądzie i charakterze nawiązującym do budowli obronnych
to XIX-wieczne dzieło Tytusa Działyńskiego. W zamku mieści się dziś
muzeum oraz założona w 1828 r.
Biblioteka Kórnicka, jedna z pięciu
największych tego typu placówek
w Polsce. Jej zbiory obejmują: około
400 tys. woluminów, w tym ponad
30 tys. starych druków i 14 tys. rękopisów.
Rezydencja pałacowo-parkowa
w Rogalinie – późnobarokowoklasycystyczna rezydencja w kształcie podkowy. Znajdujące się tu
muzeum prezentuje historię rodu
Raczyńskich i pałacu oraz wnętrza
pałacowe z XVIII i XIX w. Ekspozycja obejmuje również powozownię
i Galerię Malarstwa z obrazami Jana
Matejki, Józefa Chełmońskiego czy
Jacka Malczewskiego. W pobliskim
parku odnajdziemy skupisko dębów – największe w Polsce i jedno
z największych w Europie, obejmujące około 1435 drzew, o obwodzie
do 9 m. Wiele okazów liczy kilkaset
lat. Najpopularniejszą grupą są trzy
rosnące w parku przypałacowym
dęby, którym nadano imiona legendarnych braci słowiańskich – Czecha, Lecha i Rusa, o obwodach 6,70,

7,29 i 9 m. W pobliżu kościół św.
Marcelina – mauzoleum wzorowane
na rzymskich świątyniach. W 1993 r.
pochowano tu zmarłego w Londynie ostatniego potomka rodu
– Edwarda Bernarda Raczyńskiego,
prezydenta RP na uchodźstwie.

ZWiEdZANiE MiAStA
Przechadzki po mieście – organizowane w sezonie turystycznym
przez Miasto Poznań. Rezerwacje przyjmuje Centrum Informacji Turystycznej i Centrum Informacji Miejskiej (www.cim.poznan.pl). Więcej informacji
na www.poznan.pl/turystyka oraz www.poznan.pl/trakt. Ponadto w okresie rozgrywania w Poznaniu meczów UEFA EURO 2012™ na Ostrowie Tumskim organizowane będą animowane i fabularyzowane wycieczki prowadzone w języku polskim i angielskim. Podczas spaceru z historycznymi postaciami zaprezentowane zostaną najważniejsze wydarzenia oraz zabytki
najstarszej części Poznania.
Linie turystyczne – przejażdżki zabytkowymi tramwajami i autobusami. Tramwajem nr 0 można wybrać się do Muzeum Komunikacji Miejskiej bądź skorzystać z objazdu po najciekawszych częściach Poznania.
Trasa autobusu nr 100 prowadzi Traktem Królewsko-Cesarskim. Autobusy
są wyposażone w nagłośnienie. Autobusy i tramPoznańska Karta Miejska
waje kursują w każdą niedzielę począwszy od
r City-Card
The Poznań City Card | Die Posene
1 2 3
końca kwietnia do końca września. Szczegóły na
www.poznan.pl i www.mpk.poznan.pl.
ważna dni / valid (days) / gültig (Tage)
data / Date / Datum
do / to / bis

od / from / von

Imię i nazwisko | First and last name

www.poznan.pl

| Vor- und Nachname

Poznańska Karta Miejska – to najlepszy
sposób na zwiedzanie miasta niewielkim kosztem. Karta upoważnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej,
a także do darmowego wejścia do muzeów i rabatów w wielu atrakcyjnych
miejscach. Dostępna jest w wersji jedno-, dwu- i trzydniowej w punktach
informacji turystycznej. Więcej informacji na www.poznan.pl/turystyka.

Polish Pass – dla kibiców i turystów przebywających w czasie turnieju w Polsce wszystkie Miasta-Gospodarze UEFA EURO 2012™ przygotowały
jeden zintegrowany bilet na komunikację miejską, tzw. Polish Pass, ważny
w trakcie turnieju (więcej informacji www.polishguide2012.pl).
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INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informację turystyczną zapewnia Centrum Informacji Miejskiej (CIM) i jego
filie, zlokalizowane w centrum miasta, na lotnisku, na terenie Targów i na
Starym Rynku. Na dworcu kolejowym Poznań Główny znajduje się prywatny punkt informacji.
Punkty CIM świadczą informacje na temat zakwaterowania, wydarzeń kulturalnych, zabytków, wycieczek, zakupów, rekreacji, wydarzeń sportowych
i ogólną informację o regionie oraz prowadzą sprzedaż map, przewodników i Poznańskiej Karty Miejskiej. Za ich pośrednictwem można również
wynająć przewodnika.

Centrum Informacji
Miejskiej

Centrum Informacji
Turystycznej

− Arkadia, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 194 31, 61 851 96 45,
www.cim.poznan.pl
pon.–pt. 10–19, sob. 10–17

Stary Rynek 59
tel. 61 852 61 56

− Międzynarodowe Targi
Poznańskie (Hol Wschodni)
ul. Głogowska 14
tel. 61 869 20 84
punkt otwarty podczas trwania
imprez targowych
− Port Lotniczy Poznań-Ławica
ul. Bukowska 285
tel. 61 849 21 40
pon.–pt. 8–21, sob. 9–17
niedz. 10–17

16.10–30.04:
pon.–pt. 10–19, sob. 10–19
1.05–15.10:
pon.–pt. 9–20, sob. 10–20
niedz. i święta 10–18

GLOB-TOUR FB
Dworzec PKP Poznań Główny
tel. 61 866 06 67

Multimedialne kioski informacyjne
W Poznaniu działają multimedialne kioski informacyjne umożliwiające
dostęp do kompleksowej informacji turystycznej turystom oraz kibicom,
którzy pojawią się w Poznaniu w związku z UEFA EURO 2012™. Infokioski
umożliwiają bezpłatny dostęp do Internetu. Ponadto zainstalowany system
pozwala uzyskać dane m.in. na temat bazy noclegowej, gastronomicznej,
wydarzeń, atrakcji oraz aktualności dotyczących zarówno Poznania, jak
i Wielkopolski.
Lokalizacja multimedialnych kiosków informacyjnych:
− Port Lotniczy Poznań-Ławica,
− Ostrów Tumski,
− Malta, przy stoku narciarskim,
− ul. Głogowska, przy wejściu na Międzynarodowe Targi Poznańskie (niedaleko dworca kolejowego),
− ul. Półwiejska, przy wejściu głównym do „Starego Browaru 50 50”,
− ul. Ratajczaka, przy wejściu do Centrum Informacji Miejskiej,
− ul. Św. Marcin, przy Centrum Kultury „Zamek”.
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KUCHNIA
− Restauracje, kawiarnie, kluby i puby oferujące dania z różnych stron
świata, m.in.: kuchnię japońską, chińską, meksykańską, balijską, koreańską, włoską, indyjską, grecką, żydowską (www.poznan.pl/uefaeuro2012).
− Poznańscy szefowie kuchni zaspokoją apetyty wszystkich swoich gości,
nawet tych, którzy nie zamierzają wydać zbyt wiele.
− Specjały kuchni lokalnej i regionalnej, w tym: szneka z glancem
(drożdżówka z kruszonką i lukrem), pierogi, pyry z gzikiem (ziemniaki
z białym serem przyrządzanym ze śmietaną i cebulą lub szczypiorkiem),
szagówki (kluski z ziemniaków i mąki krojone na ukos).
− Rogale świętomarcińskie – tradycja ich wypieku sięga
XIX w.; zrobione są z drożdżowego ciasta wypełnionego masą makowo-migdałową; wypiekane
specjalnie na 11 listopada – Dzień Świętego
Marcina. Podczas UEFA EURO 2012™ każdy kibic i turysta będzie również mógł
ich skosztować.
− Poznańskie rynki – tu można zaopatrzyć się w świeże warzywa, owoce,
grzyby, miód i marynaty.

ZAKUPY
Poznań to miasto dla wielbicieli zakupów. Ogromny wybór i niezapomniana atmosfera sprawia, że zakupy w Poznaniu to przyjemność. Na
każdy gust i na każdą kieszeń!
− Galerie handlowe zlokalizowane
są zarówno w centrum miasta,
jak i na jego przedmieściach.
− W butikach, pasażach i centrach
handlowych Poznania można

znaleźć zarówno światowe
marki, jak i najnowsze kreacje
polskich projektantów i producentów.
− Wiele małych galerii sztuki, antykwariatów z książkami i antykami, jak również sklepów jubilerskich z nowoczesną biżuterią ze
srebra i bursztynu – specjalność
polskich projektantów.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
tramwaje i autobusy
Autobusy i tramwaje kursują regularnie od 4.30 do 23.00 (linie
dzienne) oraz od 23.00 do 4.30 (linie nocne). W Poznaniu obowiązują
dwa systemy biletów komunikacji
miejskiej – system czasowy i system
przystankowy. Pasażerowie korzystający z autobusów lub tramwajów
sieci Zarządu Transportu Miejskiego
w Poznaniu (ZTM) powinni posiadać
ważny bilet na strefę, w której się poruszają (na terenie miasta obowiązuje strefa „A”, poza miastem strefy „B”
i „C”). Na przejazd tramwajem obo-

wiązują bilety czasowe. Umożliwia
to przesiadki bez konieczności kasowania nowego biletu (o ile nie przekroczy się dozwolonego czasu). Czas
rozpoczęcia jazdy drukowany jest na
bilecie przez kasowniki. W sprzedaży
dostępne są bilety na 15, 30, 60 i 120
minut. Pasażera obowiązuje rzeczywisty czas przejazdu, a nie zamieszczony na rozkładzie jazdy.
W autobusach można korzystać
z biletów czasowych i przystankowych. W systemie przystankowym
kupuje się bilet do 10 przystanków
lub na przejazd. Przystanek (kolejny
numer) jest drukowany na bilecie
przez kasowniki. Z biletami przy-
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stankowymi nie można się przesiadać. W autobusach pospiesznych
(linia „A” i „L”) obowiązują odrębne
bilety.
Bilety upoważniające do korzystania
z komunikacji miejskiej można kupić w Centralnych Punktach Sprzedaży Biletów (www.ztm.poznan.pl/
bilety/sprzedaz-biletow), kioskach
z prasą, wybranych sklepach, samoobsługowych biletomatach, a także
w niektórych autobusach i tramwajach. Ceny biletów na komunikację
miejską są zróżnicowane i zależą od
czasu planowanej podróży. Bilety
zakupione w pojazdach zostają automatycznie skasowane. Na liniach
nocnych oraz na linii „L” istnieje
możliwość zakupu biletów u kierowcy. Na dłuższą jazdę po mieście
lub kilkudniowy pobyt w Poznaniu
najlepszy jest bilet całodniowy lub
tygodniowy.
Posiadacze Poznańskiej Karty Miejskiej w okresie ważności Karty korzystają z komunikacji za darmo.
Dla kibiców i turystów przebywających w czasie turnieju w Polsce
wszystkie Miasta-Gospodarze UEFA
EURO 2012™ przygotowały jeden
zintegrowany bilet na komunikację miejską, tzw. Polish Pass, ważny

w trakcie turnieju (więcej informacji
www.polishguide2012.pl).
Rozkład jazdy i ceny biletów na
www.ztm.poznan.pl i www.mpk.
poznan.pl
Bezpośredni dojazd komunikacją
miejską:
−− centrum–stadion-centrum:
• tramwaj 6, 13, 15 i linia dodatkowa (dni meczowe),
• autobus 63, 251 (nocny),
−− lotnisko–centrum–lotnisko:
• autobus 48, 59, „L” (pospieszny),
242 (nocny) i liniami dodatkowymi (dni meczowe).

Samochód
Większość firm wynajmujących samochody zlokalizowanych jest na
lotnisku Ławica. Spis wypożyczalni
samochodów na www.poznan.pl.
Centrum miasta zostało objęte Strefą Płatnego Parkowania. Strefa obowiązuje od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10 do 18 i dotyczy
każdego pojazdu parkującego
w strefie. Opłaty uiszcza się w parkomatach zlokalizowanych przy
miejscach do parkowania objętych
strefą. Potwierdzenia opłaty należy
umieścić wewnątrz samochodu za
przednią szybą pojazdu.
Taksówki
Postoje taksówek zlokalizowane są przy głównych skrzyżowaniach, przed
większymi hotelami, przed dworcem kolejowym i przed lotniskiem. Wysokość opłaty za przejazd powinna być umieszczona na szybie pojazdu. Taksówki najwygodniej zamówić przez telefon. Spis korporacji taksówkowych
na www.poznan.pl/uefaeuro2012.

ZAKWATEROWANIE
− Ponad 60 tysięcy miejsc noclegowych w Poznaniu i Wielkopolsce.
− Hotele światowych i renomowanych sieci, m.in.: Sheraton, Novotel, Mercure, Ibis, NH Hoteles.
− Kameralne i pięknie położone hotele, hostele, apartamenty i pensjonaty.
− Campingi nad pobliskimi jeziorami.
Szczegółowa lista obiektów na stronie www.poznan.pl/uefaeuro2012.
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INFORMACJE OGÓLNE
Czas
Polska znajduje się w środkowoeuropejskiej strefie czasowej. Czas środkowoeuropejski (CET) różni się o 1 godzinę od uniwersalnego czasu koordynowanego (GMT+1).
Klimat
W Polsce panuje klimat umiarkowany o charakterze przejściowym pomiędzy klimatem morskim a lądowym. Latem temperatury przeważnie sięgają
powyżej 20°C, a nawet 30°C.
Waluta i jej wymiana
Polską walutą jest złoty (w skrócie zł lub PLN). Jeden złoty dzieli się na 100
groszy (gr.) W obiegu są banknoty o nominałach 200, 100, 50, 20 i 10 zł, monety 5, 2 i 1 zł oraz 50, 20, 10, 5, 2 i 1 gr.
Wymiany pieniędzy można dokonać w bankach lub kantorach.
W Polsce karty kredytowe są powszechnie akceptowane, chociaż w małych
sklepach czy kioskach w mniejszych miastach nadal trzeba mieć przy sobie
gotówkę.
Kurs złotego jest zmienny. Obecny średni kurs wymiany wg tabeli kursów
średnich Narodowego Banku Polskiego (stan na 20.02.2012) wynosi 4,18 zł
w stosunku do euro.

Zakupy i centra handlowe
W Polsce w dużych miastach i miasteczkach znajdują się super- i hipermarkety, centra handlowe oraz małe lokalne sklepy. Godziny otwarcia sklepów
mogą się różnić w zależności od miasta lub okolicy. Z reguły otwarte są
w godzinach od 9–10 do 19–22.
W większości centrów handlowych znajdują się supermarkety, restauracje,
kina, sklepy z upominkami itp.
W sieci małych sklepów całodobowych sprzedawane są artykuły spożywcze i napoje.

W 2012 r. wszystkie sklepy i instytucje są zamknięte w następujące
dni:
1 stycznia – Nowy Rok
6 stycznia – Święto Trzech Króli
8-9 kwietnia – Wielkanoc
1 maja – Święto Pracy
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja
27 maja – Zielone Świątki
7 czerwca – Boże Ciało
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada – Dzień Wszystkich
Świętych
11 listopada – Święto Niepodległości
25 i 26 grudnia – Boże Narodzenie

POZNAŃ

Miasto - Gospodarz

Opracowanie:
Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. 61 878 58 08
www.poznan.pl/uefaeuro2012
www.facebook.com/Poznan

Zdjęcia:
A. Ciereszko, M. Forecki, K. Fryś, J. Gunseus, B. Guziałek, D. Krakowiak,
G. Krykwiński, M. Nowaczyk, P. Skórnicki, Ł. Zandecki
Archiwum Miasta Poznania, Archiwum Kompanii Piwowarskiej,
Archiwum Term Maltańskich
Wydawca:
Wydawnictwo Miejskie Posnania
ul. Ratajczaka 44
61-728 Poznań
www.wm.poznan.pl
Skład komputerowy:
Studio Graficzne Wydawnictwa Miejskiego Posnania
ISBN 978-83-7768-029-2
Poznań 2012

Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. 61 878 58 08
www.poznan.pl/uefaeuro2012
www.facebook.com/poznan

