Operatorem produktów:

jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT – miejska instytucja kultury Miasta Poznania.

Co to jest Trakt Królewsko-Cesarski?
Trakt to najlepszy sposób na bliskie spotkanie z Poznaniem, to szlak który prowadzi przez
najciekawsze zakątki miasta. Dzięki narzędziom takim jak: strona internetowa, foldery
turystyczne i przewodnik, zwiedzający poznają jedyną w swoim rodzaju pozytywną,
motywującą opowieść o mieście i jego mieszkańcach oraz spędzą czas na przyjemnym spacerze
w towarzystwie zaskakujących historii.
O czym opowiada Trakt Królewsko-Cesarski?
Spacer Traktem to opowieść o ciągłym wyznaczaniu nowych celów i dążeniu do ich osiągnięcia.
Jego bohaterami są mieszkańcy Poznania oraz postaci związane z miastem pochodzące z
odległych, historycznych epok: królewskiej i cesarskiej (z zakresem czasowym
od X wieku do 1918 r.). Wszyscy mają określone potrzeby i marzenia, które chcą realizować.
Wykazują aktywną postawę, nie pozostają bierni wobec okoliczności, w którym przyszło im żyć.
Podejmują kolejne wyzwania, napotykają problemy, szukają kreatywnych rozwiązań, warunki w
jakich żyją nie są dla nich ograniczeniem. Chcą osiągnąć cel. Narracja zwraca uwagę na ich
motywację, konsekwencję w działaniu, podkreśla osiągnięte sukcesy, które są godne uznania.
Opowieść odwołuje się do motywu wspólnych doświadczeń. Ludzie żyjący w odległych epokach,
jak i ludzie żyjący współcześnie podobnie myślą, działają, mają podobne potrzeby
i marzenia, spotykają się z podobnymi problemami na drodze do realizacji swoich celów.
Trakt Królewsko-Cesarski jest opowieścią bazującą na uniwersalnych, ponadczasowych wątkach,
motywach aktualnych także we współczesnym świecie. Takie podejście do tematu stanowi klucz do
zrozumienia tego, co działo się w przeszłości i jest próbą przybliżenia tego, co wydaje się odległe.
To metoda budowania emocjonalnych relacji z dziedzictwem.
Jak zwiedzać Trakt Królewsko-Cesarski?
Turystom wizytującym Poznań proponujemy zwiedzanie trzech historycznych obszarów spiętych
osią główną Traktu: Ostrowa Tumskiego, Starego Miasta i Śródmieścia. W tych obszarach
wyznaczono trzy szlaki prowadzące do największych atrakcji Poznania – tzw. szlaki główne.
Adresowane są one do tych turystów, którzy dysponują ograniczoną ilością czasu.
Dla tych, którzy dysponują większą ilością czasu lub w szczególny sposób są zainteresowani
zwiedzaniem miasta proponujemy dodatkowo szlaki uzupełniające (Śródka/Chwaliszewo,
Wzgórze św. Wojciecha, Grobla/Piaski, szlaki śródmiejskie) lub tematyczne. Pozwalają na
szczegółową eksplorację i dotarcie do ciekawych obiektów położonych poza głównymi szlakami.
Komunikujemy tym samym, że w Poznaniu warto spędzić minimum trzy dni (propozycja
turystyki weekendowej), poświęcając każdy z nich na odkrywanie kolejnego historycznego
obszaru miasta.
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Jak wygląda oś Traktu Królewsko-Cesarskiego?
Oś Traktu Królewsko-Cesarskiego łączy wszystkie najważniejsze zabytki miasta, prowadząc przez
najciekawsze zakątki Ostrowa Tumskiego, Starego Miasta i Śródmieścia. Początek osi Traktu
znajduje się w Bramie Poznania, gdyż obiekt spełnia podstawowe warunki punktu recepcyjnego:
dostępność, otwartość, możliwość uzyskania informacji o mieście, otrzymania folderów
turystycznych; stanowi miejsce przygotowujące turystę do świadomej eksploracji miasta. Koniec
Traktu zlokalizowany jest w Dzielnicy Zamkowej, która stanowi silny akcent zamykający szlak i
logiczne zwieńczenie prowadzonej narracji, kończącej się na momencie odzyskania
niepodległości w 1918 r. – symbolicznym końcu epoki królewsko-cesarskiej. Dla ułatwienia w
orientacji dla zwiedzających oś oznakowana została tablicami z logotypem Traktu.

Jak przemierzać Trakt?
Najlepszym rozpoczęciem zwiedzania Traku jest wizyta w Bramie Poznania. Tu otwiera się droga
do przeszłości miasta. Dalej przemierzaj oś Traktu:
 pieszo – podążając wzdłuż osi Traktu oznakowanej w przestrzeni miasta logotypem;
 rowerem miejskim – który można wypożyczyć w jednej z wielu stacji rozmieszczonych
wzdłuż osi Traktu;
 tramwajem – wzdłuż osi Traktu na odcinku: Rondo Śródka – Most Teatralny. W wyborze
pojazdu pomogą wyświetlacze elektroniczne tramwajów oraz wiaty przystankowe
oznakowane logotypem Traktu.
Różnorodny charakter materiałów informacyjnych pozwoli w łatwy i ciekawy sposób poruszać
się po Trakcie. Dla korzystających z oferty Traktu przygotowano narzędzia ułatwiające
zwiedzanie miasta:
 foldery turystyczne – przy zwiedzaniu szlaków głównych, jak i uzupełniających oraz
tematycznych pomoc stanowi seria bezpłatnych folderów turystycznych, które
dostępne są w punktach Centrum Informacji Miejskiej w Bramie Poznania, a także do
pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.trakt.poznan.pl Foldery
przygotowano również w angielskiej wersji językowej;
 strona internetowa – wszystkie informacje praktyczne dotyczące Traktu dostępne są na
stronie: www.trakt.poznan.pl, która dzięki przystosowaniu do urządzeń mobilnych
może służyć również za przewodnik. Dodatkowo na stronie znajduje się galeria
historycznych postaci i wydarzeń oraz biblioteka z ciekawymi artykułami na temat
dziejów Poznania. Strona jest dostępna także w angielskiej wersji językowej;
 przewodnik – po Trakcie Królewsko-Cesarskim to bogato ilustrowane wydawnictwo z
ponad 200 zdjęciami i mapami, prezentujące Poznań z perspektywy ludzi, którzy tu żyli
i działali;
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 punkty informacji turystycznej – rozmieszczone na obszarze Traktu, to miejsca gdzie
dowiesz się więcej o atrakcjach i aktualnych wydarzeniach w Poznaniu;
 koła ratunkowe – panele informacyjne rozmieszczone na przestrzeni Traktu
prezentujące zabytki i dzieje historycznych dzielnic Poznana.
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