OSTRÓW TUMSKI
Podążaj szlakiem, który przemierzało
40 pokoleń mieszkańców Poznania.
Dotrzesz do miejsc, gdzie zapisane są
zaskakujące opowieści. Spotkasz
świadków historii miasta: zabytki i postaci
z przeszłości. Poznasz przypadki z życia
ludzi, którzy swoimi ambicjami, marzeniami
i potrzebami zbudowali dzisiejszy Poznań.
Jak udało im się to zrealizować?

Motywuje w drodze do celu!

Najstarsza część miasta związana
z początkami Poznania i polskiej państwowości.
Ponadtysiącletnie dzieje Ostrowa Tumskiego
to opowieść o postaciach, które swoimi decyzjami
wpływały na historię i kulturę ziem polskich.

Trakt prowadzi do kolejnych punktów docelowych:
najciekawszych atrakcji Poznania. Zachęca do spaceru
po mieście i odkrywania jego nieznanych zakątków.
Trakt to opowieść o mieszkańcach Poznania,
którzy na przestrzeni wieków stawali przed różnymi
wyzwaniami. Ukazuje ich aktywną postawę
życiową oraz determinację w drodze do realizacji
wyznaczonego celu. Być może przykłady
z ich życia zainspirują nas do działania?
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STARY RYNEK
i STARE MIASTO
Serce miasta, wyjątkowe miejsce,
które stało się domem dla kolejnych
pokoleń mieszkańców Poznania.
Tu spełniali swoje potrzeby i marzenia.
Pozostawili po sobie liczne zabytki,
świadczące o ambicjach mieszczan,
władzy królewskiej i duchownej.
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ŚRÓDMIEŚCIE
Arena polsko-niemieckiej rywalizacji kulturalnej
i gospodarczej, na której ścierały się różne wizje
rozwoju miasta. Śladem po nich są liczne obiekty
z okresu zaborów. Każdy z nich był kolejnym
przyczółkiem w drodze do osiągnięcia
własnych, narodowych celów.

Z nami na pewno dotrzesz do celu!
Skorzystaj z bezpłatnych folderów turystycznych
poświęconych obszarom Traktu. Seria wydawnictw
prezentuje szlaki główne, uzupełniające i tematyczne.
Można je otrzymać w Bramie Poznania, w punktach
Informacji Turystycznej lub pobrać w wersji
elektronicznej ze strony internetowej Traktu.

Zaopatrz się w materiały przydatne podczas
spaceru po mieście. W Bramie Poznania w sklepie
„Zakątek pamiątek” kupisz:
przewodnik po Trakcie Królewsko-Cesarskim:
To bogato ilustrowane wydawnictwo
z ponad 200 zdjęciami i mapami, które
prezentuje Poznań z perspektywy
ludzi, którzy tu żyli i działali.

INFORMACJE
PRAKTYCZNE
Skorzystaj ze strony internetowej:
www.trakt.poznan.pl.
Strona przystosowana jest do urządzeń mobilnych
i będzie pomocna podczas zwiedzania miasta.

BRAMA POZNANIA
Tu rozpocznij zwiedzanie Traktu
Królewsko-Cesarskiego.
ul. Gdańska 2
(wt.–pt. 9–18; sob.–niedz. 10–19; pn. nieczynne)
www.bramapoznania.pl
INFORMACJA TURYSTYCZNA
hala głównego dworca kolejowego, ul. Dworcowa 2
Stary Rynek 59/60
www.poznan.travel
KOMUNIKACJA MIEJSKA
www.ztm.poznan.pl
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praktyczny zestaw spacerowicza
w postaci torby, kompasu i opaski odblaskowej.

ZDJĘCIA: Zbigniew Szmidt (3); Tomasz Szuster (6);
Jarosław Tritt (1,2); CDN Media (4, 5, 7-10). Okładka: Zbigniew
Szmidt, Jarosław Tritt, Łukasz Zandecki, Muzeum Narodowe
w Poznaniu, Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu.
PLAN: na podstawie map GEOPOZ

STARY RYNEK
– serce średniowiecznego
Poznania z kamienicami
patrycjuszy, pałacami
arystokracji, reprezentacyjnym ratuszem
ze słynnymi koziołkami.

CO TO JEST
TRAKT KRÓLEWSKO-CESARSKI?
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BRAMA POZNANIA
– pierwsze w Polsce
centrum interpretacji
dziedzictwa, wstęp
do zwiedzania Ostrowa
Tumskiego i Traktu
Królewsko-Cesarskiego.

Trakt Królewsko-Cesarski to najlepszy sposób
na bliskie spotkanie z Poznaniem.
Wyruszysz na szlaki, które zaprowadzą Cię
do najciekawszych zakątków miasta.
Skorzystasz z narzędzi ułatwiających
zwiedzanie miasta: strony internetowej,
folderów i przewodnika.
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Poznasz bogatą w wydarzenia i intrygujące
postacie opowieść o mieście i jego mieszkańcach.

WZGÓRZE PRZEMYSŁA
z odbudowanym
zamkiem – siedzibą
królów polskich
oraz pozostałości
murów obronnych
otaczających miasto.

Spędzisz czas na przyjemnym spacerze
w towarzystwie zaskakujących historii.

JAK ZWIEDZAĆ
TRAKT KRÓLEWSKO-CESARSKI?
Trakt Królewsko-Cesarski można zwiedzać
pieszo, podążając wzdłuż jego oznakowanej
w przestrzeni miasta osi.
Alternatywą do spaceru jest podróż rowerem,
własnym lub miejskim, który można wypożyczyć
w wielu miejscach w przestrzeni Traktu.

BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA ŚW. PIOTRA
I ŚW. PAWŁA
– najstarsza na ziemiach
polskich katedra, w której
pochowani zostali pierwsi
władcy Polski.

Sposobem na szybką komunikację jest linia
tramwajowa biegnąca wzdłuż osi Traktu.
Spacer rozpocznij w Bramie Poznania.
Tu otwiera się droga do poznania
przeszłości miasta.
Jeśli Twój czas jest ograniczony, skorzystaj
ze szlaków głównych (Ostrów Tumski, Stare
Miasto, Śródmieście).
Jeśli zainteresowały Cię prezentowane
opowieści, skorzystaj ze szlaków uzupełniających
lub tematycznych.

DZIELNICA ZAMKOWA
– zespół reprezentacyjnych
budowli z centralnie
położonym zamkiem
cesarskim, wymowny
symbol polityki pruskiej.

TRAKT
KRÓLEWSKO-CESARSKI
W POZNANIU
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oś Traktu Królewsko-Cesarskiego
trasa oznakowana symbolem Traktu pomaga
orientować się w przestrzeni miasta
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szlak główny: Ostrów Tumski

Na obszarze Traktu rozmieszczone są punkty
informacji turystycznej, gdzie dowiesz się więcej
o atrakcjach i aktualnych wydarzeniach w
Poznaniu.
Pomocne mogą być także tzw. koła ratunkowe:
panele informacyjne prezentujące zabytki
i dzieje historycznych dzielnic Poznania.
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PLAC WOLNOŚCI
skupiający siedziby dawnych instytucji pruskich,
a także do dziś działających – polskich, będących
narzędziem w walce
o tożsamość miasta.

ZESPÓŁ BUDYNKÓW
POJEZUICKICH
– kościół farny, dawne
kolegium i szkoła:
monumentalne i pełne
barokowego przepychu
obiekty wzniesione
w XVII i XVIII wieku.

szlak główny: Stary Rynek i Stare Miasto
szlak główny: Śródmieście
linia tramwajowa na Trakcie Królewsko-Cesarskim
tramwaj ułatwia szybkie przemieszczanie się
w poszczególne obszary Traktu
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koło ratunkowe
panele informacyjne prezentują plan i opis obszarów Traktu
informacja turystyczna
dworzec autobusowy
dworzec kolejowy

