Gród Pobiedziska
Na historycznym Szlaku Piastowskim w połowie drogi pomiędzy Poznaniem a Gnieznem, znajduje się
Gród Pobiedziska, drewniana forteca z okresu pierwszych Piastów. To obiekt turystyczny, który nie
daje się łatwo zaszufladkować. Stworzony został przez event managera na bazie wieloletnich
doświadczeń na rynku imprez firmowych. Drewniana warownia w Pobiedziskach to jednak nie
klasyczna „eventownia”, ale raczej unikalne miejsce, które powstało z myślą o klientach,
poszukujących nietuzinkowych i oryginalnych rozwiązań. Warownia słynie z kolekcji machin
oblężniczych w naturalnej skali, gigantycznej katapulty nazywanej „Wyrzutkiem” a także z organizacji
„historycznie zakręconych” imprez.
Gród Pobiedziska zlokalizowany jest w połowie drogi pomiędzy Poznaniem a Gnieznem przy drodze
krajowej numer 5. Warownia, położona nad brzegiem jeziora i otoczona starodrzewem, graniczy
bezpośrednio ze Skansenem Miniatur Szlaku Piastowskiego. Na terenie grodu znajduje się bezpłatny
parkingi a w najbliższej okolicy przystanek PKS, stacja PKP w Pobiedziskach oraz kilka ciekawych
obiektów noclegowych.
O gościnności i bitności mieszkańców Ziemi Pobiedziskiej legendy krążą już od najdawniejszych
czasów. To właśnie tutaj w roku 1000 w drodze z Poznania do Gniezna spożywać posiłek mieli
Bolesław Chrobry i cesarz Otton III. Inna legenda mówi o zwycięstwie Kazimierza Odnowiciela nad
wojskami Masława w roku 1047. Która z legend jest prawdziwa nigdy się już nie dowiemy, niemniej
jednak Gród Pobiedziska to miejsce, w którym nigdy nie brakuje pysznego jadła, zacnego napitku i
doborowego towarzystwa.
Infrastruktura
Do dyspozycji naszych gości oddajemy średniowieczny gród wybudowany na planie koła o średnicy
50 metrów. Pole eventowe, otaczające naszą warownię ma około 1,5 hektara powierzchni. Teren
uzbrojony jest w energię elektryczną (siła) oraz wodę. Poza tym dysponujemy ubikacją z umywalką,
bezpłatnym parkingiem dla 100 samochodów, dwoma namiotami cateringowymi o łącznej
powierzchni 75 m2 oraz unikalną średniowieczną strzelnicą z machinami oblężniczymi w naturalnej
skali. Dla najmłodszych gości przygotowaliśmy historyczny plac zabaw.
Lokalna tabela odległości:
Przystanek PKS – 700 metrów
Stacja PKP – 2 kilometry
Poznań – 25 kilometrów
Gniezno – 24 kilometry
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Września – 37 kilometrów
Swarzędz – 16 kilometrów
Wągrowiec – 50 kilometrów
Szamotuły – 60 kilometrów
Śrem – 70 kilometrów
Tarnowo Podgórne – 42 kilometry
Środa WLKP – 35 kilometrów
Kostrzyn - 14 kilometrów
Imprezy dla dzieci
Obecnie mało kto dysponuje czasem na organizowanie imprez dla większej grupy dzieci. W codziennej
pogoni za karierą i pieniędzmi zapominamy często o tym, co w naszym życiu jest najważniejsze. Jeśli
zastanawiasz się jak godnie i oryginalnie uczcić ważną dla Twojego dziecka rocznicę to Gród Pobiedziska
zapewni Twoim pociechom moc ekscytujących atrakcji. Zebrani na przyjęciu najmłodsi goście, jeszcze po
latach, będą wspominać z wypiekami na twarzy ekscytujące przygody, których doświadczą podczas
zabawy, inspirowanej średniowieczną kulturą i tradycją militarną. Gród Pobiedziska to bowiem nie
klasyczne muzeum, ale historyczny park rozrywki, gdzie wyznaje się zasadę nauki poprzez zabawę.
Pakiet Grodowy
Pakiet Grodowy to propozycja dla grup, które cenią sobie przede wszystkim atrakcyjny budżet imprezy i
dysponują na zabawę ograniczonym czasem około 2 - 3 godzin. W skład Pakietu Grodowego wchodzą
następujące atrakcje:
- Zwiedzanie Grodu Pobiedziska i wystawy średniowiecznych machin oblężniczych
- Unikalny średniowieczny plac zabaw
- Strzelanie ze średniowiecznych machin oblężniczych (trebusz, kusza wałowa)
- Strzał z gigantycznego Trebusz
- Pokaz i przymierzanie uzbrojenia piastowskich wojów
- Ognisko + kijki

Cena: 35 PLN/Osoba
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