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Pakiet 2+2 opcja 3 - Nad Maltą - 1000 PLN 
 

Najstarsza polska katedra, a w niej pozostałości grobowców pierwszych władców – Mieszka I i 

Bolesława Chrobrego! 

Najpiękniejszy ratusz na północ od Alp wraz z urokliwym Starym Rynkiem! 

Najmłodszy zamek cesarski w Europie! 

Egzotyczne ptaki w Papugarnii!  

Rogal świętomarciński – flagowy smakołyk stolicy Wielkopolski! 

Nocleg w rekreacyjnej części miasta, nad Jeziorem Maltańskim! 

Pakiet „2+2 Nad Maltą - 1000 pln” to świetna propozycja dla tych z Was, którzy uwielbiają spacery po 

mieście i mają do dyspozycji aż 5 godzin. Nie obawiajcie się jednak, bo po Poznaniu oprowadzą Was 

najlepsi przewodnicy, którzy z humorem, anegdotycznie i ciekawie opowiedzą Wam o wszystkich 

odwiedzanych miejscach. Zaczniecie od crème de la crème, czyli Ostrowa Tumskiego z najstarszą polską 

katedrą, gdzie obejrzycie nie tylko pozostałości grobowców Mieszka I i Bolesława Chrobrego 

zlokalizowane w podziemiach, ale również przepiękną Złotą Kaplicę. Zobaczycie też serce stolicy 

Wielkopolski – Stary Rynek wraz z okazałymi budynkami w jego obrębie (najpiękniejszy ratusz na północ 

od Alp czy jezuicką Farę). Przewodnik zabierze Was również na 43-metrową wieżę Zamku Przemysła 

(spokojnie, można tam wjechać windą), skąd roztacza się przepiękny widok na Stare Miasto. 

Zainteresowani będą mieć okazję zwiedzić niezwykle ciekawe Muzeum Sztuk Użytkowych, znajdujące się 

w zamku królewskim. Na koniec zabierzemy Was do najbardziej egzotycznej części miasta, królestwa 42 

papug w kolorowej Papugarnii – emocje gwarantowane! Bilety wstępów do wspomnianej Papugarnii, 

zamku czy katedry są oczywiście zawarte w cenie pakietu. Pomiędzy atrakcjami skusimy Państwa 

najpopularniejszym poznańskim „słodkim”, czyli rogalem świętomarcińskim, który doskonale smakuje w 

towarzystwie kawy lub herbaty. Opowiemy Wam o tym obrosłym legendami przysmaku podczas 

przerwy w kawiarni, a na główny posiłek zabierzemy Was do Restauracji Bamberka, która specjalizuje się 

w kuchni regionalnej1. Jako miejsce noclegowe proponujemy zlokalizowany w najbardziej rekreacyjnej 

części miasta – na terenach Jeziora Maltańskiego – Novotel Poznań Malta, gdzie zjecie również pyszne 

śniadanie w cenie pobytu. Hotel oferuje także bezpłatny pobyt w pokoju rodziców dzieci do lat 162. 

Podsumowując, w ramach pakietu otrzymacie: 

• Nocleg w Novotel Poznań Malta w pok. 3 os. z łazienką 

• Śniadanie hotelowe 

• 5h w towarzystwie świetnego przewodnika 

• Bilety wstępu do poszczególnych atrakcji 

• Pyszne regionalne smaki w ramach obiadu i przerwy na kawę 

• Niezapomniane wspomnienia z pobytu w stolicy Wielkopolski 

 
1 Kwota do 50zł/os. 
2 w przypadku dzieci pow. 16 r. ż. wycena indywidualna 

http://www.orchowscy.pl/
mailto:biuro@orchowscy.pl
http://www.facebook.com/BUT.Orchowscy

