Panorama Owińsk - pocysterski zespół klasztorny

GMINA
CZERWONAK

Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak
tel. 061 654 42 04 Informacja
tel. 061 654 42 01 Sekretariat Wójta
www.czerwonak.pl
e-mail: kancelaria@czerwonak.pl
Gmina Czerwonak graniczy bezpośrednio z 600-tysięcznym Poznaniem,
co w pozytywny sposób wpływa na potencjał ekonomiczny gminy
i sprawia, że charakteryzuje ją bardzo niski poziom bezrobocia, duża
liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i wysokie dochody
przypadające na mieszkańca.
Dzięki temu obszar gminy jest bardzo atrakcyjny dla potencjalnych
inwestorów i nowych mieszkańców, których do osiedlania się tutaj
zachęcają rozległe tereny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka,
niepowtarzalny klimat i krajobraz tych stron oraz nowoczesna
infrastruktura społeczna i techniczna.
Czerwonak dysponuje atrakcyjnymi obiektami do uprawiania sportu
i aktywnego wypoczynku. Gmina może się już pochwalić aquaparkiem,
halą tenisową, nowoczesnymi halami sportowymi, boiskami ze sztuczną
nawierzchnią, a także zewnętrzną ścianką wspinaczkową i profesjonalnym
skateparkiem dla rolkarzy i deskorolkarzy. Do dyspozycji jest również
przystań kajakowa Akwenmarina nad Wartą, stacja rowerowa Akwacja
oraz wyjątkowo piękne szlaki piesze i rowerowe w Puszczy Zielonka.
Naszą ambicją jest stworzenie atrakcyjnej oferty rekreacyjno-turystycznej
dla jej mieszkańców, jak również dla mieszkańców aglomeracji
poznańskiej. Promowany przez nas zdrowy i aktywny tryb życia znajduje
wielu chętnych.
W 2007 r. Gmina otrzymała tytuł: GMINA FAIR PLAY – Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji.

“Jaśmin”

Pokoje gościnne

Hotel ***

Obiekt położony w zacisznej
części Owińsk – oferujący pokoje
w wysokim standardzie oraz
całodzienne wyżywienie
w przyhotelowej restauracji.
Goście mogą korzystać również
z funkcjonującego tutaj centrum
urody (salony fryzjerskie oraz
kosmetyczne, solarium, gabinet
masażu).

POKOJE
1-osobowe
2-osobowe
11
3-osobowe
1
4-osobowe
apartamenty
1
RAZEM MIEJSC: 30

“Villa Park”

Paweł Lisowski

OFERTA
CENOWA

D

Pensjonat

Oferta dla osób, które pragną
zagościć w Czerwonaku na dłużej.

Jeden z najnowszych obiektów
noclegowych na terenie gminy.

Pokoje gościnne z osobnym
wejściem oraz kuchnią,
zapewniające gościom
prywatność.

Niewątpliwą zaletą tego miejsca
jest jego położenie – z dala
od ulicznego zgiełku, tuż przy
granicy lasu. Wewnątrz pensjonatu
goście z pewnością docenią
komfortowo wyposażone pokoje
oraz menu serwowane w tutejszej
restauracji.

Dużą zaletą tego obiektu jest jego
lokalizacja oraz łatwość dojazdu.

POKOJE
1-osobowe
2-osobowe
3-osobowe
4
4-osobowe
apartamenty
RAZEM MIEJSC: 12

OFERTA
CENOWA

A

POKOJE
1-osobowe
2-osobowe
9
3-osobowe
4-osobowe
apartamenty
1
RAZEM MIEJSC: 20

OFERTA
CENOWA

ul. Dworcowa 19
62-005 OWIŃSKA
tel. 061 892 90 37

ul. Gdyńska 90
62-004 CZERWONAK
tel. 0 601 87 63 53

ul. Gen. S. Taczaka 7
68-028 KOZIEGŁOWY
tel. 061 812 81 60

www.hotel-jasmin.pl
recepcja@hotel-jasmin.pl

biuro@lisowski.net.pl

www.villaparkpensjonat.pl

Legenda piktogramów oraz oznaczeń: strona 3
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“Grosik”

“Jaśmin”

Bar

“Olimpijczyk”

Restauracja

Bar szybkiej obsługi, położony na
nowym osiedlu w miejscowości.
Położenie tuż przy jednym
z najpopularniejszych szlaków
rowerowych do Puszczy Zielonka
sprawia, że jest to miejsce idealne
do posilenia się przed całodzienną
wyprawą.

Bistro

Restauracja mieszcząca się
wewnątrz kompleksu hotelowego
o tej samej nazwie.
Ciekawy oraz bardzo elegancki
wystrój wnętrz, jak również bogate
menu to duże zalety restauracji.

Bistro usytuowane wewnątrz hali
sportowej w centrum Czerwonaka.
Dogodny dojazd, smaczna kuchnia
oraz przystępne ceny sprawiają,
że warto skorzystać z oferty lokalu.
W weekendy lokal jest czynny
w godzinach 11:00 - 18:00.

LICZBA MIEJSC
W LOKALU

OFERTA
CENOWA

LICZBA MIEJSC
W LOKALU

OFERTA
CENOWA

LICZBA MIEJSC
W LOKALU

OFERTA
CENOWA

40

A

140

B

50

A

os. Leśne 24/13
62-028 KOZIEGŁOWY
tel. 0 502 464 822

ul. Dworcowa 19
62-005 OWIŃSKA
tel. 061 892 90 37

ul. Leśna 6
62-004 CZERWONAK
tel. 061 812 05 58

www.hotel-jasmin.pl
recepcja@hotel-jasmin.pl
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bistro, tradycyjna

europejska, tradycyjna

bistro, tradycyjna

11:00 - 21:30

12:00 - 22:00

10:00 - 22:00

Legenda piktogramów oraz oznaczeń: strona 3

“Sport”

“Olivia”

“U Konara”

Bistro

Restauracja

Jedna z najbardziej znanych
i najdłużej istniejących restauracji
w miejscowości.
Największym atutem lokalu jest
jego położenie tuż przy głównej
szosie Poznań – Murowana
Goślina.
Restauracja poleca również
catering dla grup.

Bar

Bar położony wewnątrz budynku
pływalni w Koziegłowach.

Bar zlokalizowany tuż przy szosie
Poznań – Murowana Goślina.

W menu goście odnajdą
standardowe dania bistro, takie jak
zapiekanki, hot-dogi czy zestawy
smacznych sałatek.

W menu odnajdziemy dania
w szybkiej obsłudze oraz napoje.
Lokal organizuje również imprezy
okolicznościowe i przyjęcia dla
grup.

Jedząc, można obserwować
halę basenową, widoczną tuż za
przeszkloną ścianą lokalu.

LICZBA MIEJSC
W LOKALU

OFERTA
CENOWA

LICZBA MIEJSC
W LOKALU

OFERTA
CENOWA

LICZBA MIEJSC
W LOKALU

OFERTA
CENOWA

120

A

30

A

60

A

ul. Gdyńska 42
62-004 CZERWONAK
tel. 061 652 60 60

Pływalnia “Akwen”
ul. Piłsudskiego 3
62-028 KOZIEGŁOWY
tel. 061 811 11 57

ul. Graniczna 2
62-005 BOLECHOWO
tel. 061 812 19 53

włoska, tradycyjna

bistro

tradycyjna

11:00 - 22:00

8:00 - 22:00

10:00 - 20:00

Legenda piktogramów oraz oznaczeń: strona 3
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“Villa Park”
Restauracja

Restauracja specjalizująca
się głównie w bankietach oraz
przyjęciach rodzinnych
o podwyższonym standardzie.
Jej atutem jest niewątpliwie duża
liczba miejsc.
Zaproszeni są również goście
indywidualni, pragnący skosztować
jednej z wielu ciekawych potraw
w tutejszym menu.
LICZBA MIEJSC
W LOKALU

OFERTA
CENOWA

120

B

ul. Gen. S. Taczaka 7
68-028 KOZIEGŁOWY
tel. 061 812 81 60
www.villaparkpensjonat.pl
europejska, tradycyjna
12:00 - 23:00
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