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80 km

WSKAZÓWKA

8 godzin 14 PLN

SZLAKIEM WIKLINY I CHMIELU

Wycieczkę rozpocznij w Buku. Następnie kieruj 
się do Opalenicy, Wąsowa i Nowego Tomyśla. 
Z miasta wikliny wjedź na autostradę i po 
przejechaniu 39 km zjedź na SPO Buk i kieruj się 
na odpoczynek do Niepruszewa.
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Bajkowy zamek jak z bawarskich pejzaży. Ta neogotycka 
budowla, którą wzniesiono dla berlińskiego bankiera 
Richarda Hardta, ma godne siebie tło – zabytkowy park
z 300-letnimi dębami. Ale jeden pałac to za mało. 
W Wąsowie znajduje się jeszcze klasycystyczna siedziba 
wcześniejszego właściciela. Dziś oba budynki mieszczą 
pokoje hotelowe i restaurację Pałac Wąsowo.

Nieopodal, w byłych zabudowaniach gospodarczych 
znajduje się Folwark Wąsowo. To agroturystyczna gratka: 
właściciele prowadzą ekologiczne gospodarstwo, 
a w budynkach oferują pokoje gościnne. Produkty 
pochodzące z certyfikowanych upraw są podstawą 
wybornej regionalnej kuchni. W sklepiku przy restauracji 
można też kupić miejscowe przetwory.
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SZLAKIEM WIKLINY I CHMIELU

Unikatowe Wigloo

Jak mówi legenda, nazwę miastu dał rozłożysty okaz 
buku. To pod nim Mieszko I po udanym polowaniu 
na żubry zasnął na wieki. Dziś w pobliżu tego miejsca 
znajduje się drewniany kościół ze zdumiewającą 
barokową kopułą. O wydarzeniach powstania 
wielkopolskiego przypomina imponujący mural. 
Szczególnie godny uwagi jest mural przedstawiający 
parowóz rzeczywistych rozmiarów!

Miasto nie miało nigdy murów, bo ludność w razie 
zagrożenia chroniła się w zamku Opalińskich. 
Dziś o tym świadczy luźna zabudowa miejska. 
Po odwiedzeniu późnogotyckiego kościoła 
św. Mateusza koniecznie należy poszukać pomnika 
motocykla. Tę osobliwość ufundował klub motorowy 
na pamiątkę Lecha, pierwszego polskiego motocykla, 
który w 1929 r. wyprodukowano właśnie w Opalenicy!

Niepruszewo

Jezioro Niepruszewskie to idealne miejsce na relaks po długiej 
podróży. Znajduje się tutaj kilka stref do pływania, boisko do piłki 
siatkowej, plac zabaw dla dzieci oraz strefa gastronomiczna. 
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Nowy Tomyśl
60 km od Poznania znajduje się centrum regionalnego wikliniarstwa, które swój początek 
miało już 200 lat temu. Spacerując uliczkami miasta, można napotkać nie tylko wiklinowe 
przedmioty użytkowe, ale i dzieła sztuki. Obok plecionkarstwa ważna jest także uprawa 
chmielu. Specjalnie wyhodowana nowa odmiana przyniosła miastu i rozgłos, i podstawy 
intensywnego rozwoju. 

Rozszyfrujmy tę zagadkową nazwę. Wigloo to pawilon ogrodowy przypominający igloo, ale wykonany z wikliny.
Jego wymiary to 12 m długości, 5 m wysokości i 9 m średnicy. Nie dziwi, że przy stworzeniu takiej imponującej konstrukcji 
pomogli zawodnicy dźwigający ciężary.

1

Rekordowy kosz wiklinowy
W samym centrum Nowego Tomyśla stoi kosz wiklinowy, symbol miasta i duma jego mieszkańców. Pierwszy taki kosz postawiono 
w 2000 roku. Jego imponujące rozmiary zapewniły mu miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa jako największego na świecie. 
W 2006 roku kilkudziesięciu plecionkarzy pracując nieustannie trzy dni, stworzyło z 13 ton wikliny nowy, jeszcze większy kosz, 
również wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa! 
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Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
Słynne w całym kraju Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie ma swój oddział w Nowym Tomyślu. Muzeum opowiada 
o historii osadników olęderskich, którzy zapoczątkowali wikliniarskie i chmielarskie tradycje regionu. Tu zapoznamy się z techniką 
i narzędziami rzemiosła plecionkarskiego, ale także obejrzymy niezwykłe wyroby z wikliny, np. model trabanta. 
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Nowotomyski ogród zoologiczny 
Wielbłąd, makak, pawian, zebra, alpaka to tylko niektóre z 48 gatunków zwierząt, które możemy zobaczyć w miejskim zoo. 
Dzieci ucieszy nie tylko spotkanie egzotycznymi zwierzętami, ale także minizoo, w którym z bliska mogą obserwować zachowanie 
małych zwierząt gospodarskich.
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