Novotel Poznań Centrum**** (516 pokoi)
Novotel Poznań Centrum, zlokalizowany na Placu Andersa 1, wpisany jest w panoramę stolicy
Wielkopolski od wielu lat. Obiekt położony w centralnym punkcie miasta, dzięki czemu gwarantuje
odwiedzającym pełną satysfakcję z pobytu, niezależnie od celu podróży. Od Starego Rynku,
Międzynarodowych Targów Poznańskich czy dworca kolejowego hotel dzieli piesza odległość.
Spacerem dotrzemy więc zarówno do miejsc sprzyjających relaksowi i rozrywce, jak i tych
zarezerwowanych na spotkania biznesowe. Efektem rewitalizacji hotelu Novotel Poznań Centrum są
stylowe wnętrza o naturalnym charakterze. Centralnym punktem obiektu jest recepcja, którą zdobi
barwny mural Tytusa Brzozowskiego, przedstawiający tętniące życiem poznańskie ulice. W hotelu
Novotel Poznań Centrum znajduje się również wyjątkowe miejsce spotkań – Wise Cafe -unikalny
koncept klimatycznej kawiarni, zaprojektowanej zgodnie z założeniami programu zrównoważonego
rozwoju Grupy AccorHotels i Grupy Orbis – Planet 21. Do dyspozycji gości oddajemy 516
komfortowych pokoi oraz Centrum Konferencyjno – Eventowe o powierzchni 2000m2 mogących
pomieścić nawet 1100 osób.
UDOGODNIENIA HOTELU:
- Bogate zaplecze gastronomiczne: Restauracja Winestone, kawiarnia WiseCafe
- 10 minut od Starego Rynku, 15 minut spacerem od Dworca PKP i Międzynarodowych Targów
Poznańskich, 7 km od lotniska
- Najwyższy i największy Hotel w Poznaniu: XVI pięter i 516 pokoi z bogatym zapleczem
gastronomicznym
- Pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- Centrum Konferencyjne o powierzchni blisko 2000m² (1200 m² powierzchni sal konferencyjnych i
745 m² Foyer)
- Bezpłatny bezprzewodowy Internet i telewizja satelitarna
- Centrum fitness
- Wypożyczalnia rowerów
- Kącik internetowy

- Parking
- Bliskość Galerii Handlowej Stary Browar
- Zwierzęta mile widziane

CENTRUM KONFERENCYJNE:

Novotel Poznań Centrum oddaje do Państwa dyspozycji całkowicie zrewitalizowane i profesjonalne
Centrum Konferencyjne, w którego skład wchodzi 7 sal o łącznej powierzchni 1.200m² oraz 3
przestronne Foyer o powierzchni 745m², gotowych ugościć nawet 1000 osób. Każda z sal
wyposażona jest w profesjonalny sprzęt audiowizualny: ekrany, multimedialne projektory,
nagłośnienie, mikrofony bezprzewodowe i nagłowne, klimatyzacja, bezpłatny dostęp do Wi-Fi i
posiada dostęp do światła dziennego. Do obsługi i realizacji usługi dedykujemy Opiekuna, który
pomoże Państwu zrealizować spotkanie, konferencję oraz bankiet na najwyższym poziomie.

Novotel Poznań Centrum posiada doskonałe zaplecze gastronomiczne: Restaurację Winestone,
autorską kawiarnię WiseCafe, które oferują ciekawe animacje dla Uczestników spotkań, m. in.:
‘Home Barista Skills’ oraz ‘Bitwa na kieliszki’.

WINESTONE
W dobrym stylu i smaku
Po całym dniu aktywności, uczestnicy eventów i konferencji mogą odprężyć się przy lampce wina i
wyśmienitej kolacji w restauracji Winestone. To kulinarna rewelacja, która zachwyca bogatym
wyborem win z całego świata, w tym wina z polskich winnic oraz niezwykłym smakiem dań
serwowanych m. in. na kamiennych deskach. Serwujemy lekką i zdrową kuchnię z potrawami kuchni
międzynarodowej, jak również lokalnych specjałów. Zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby
naszych Gości, dlatego proponujemy również wybór dań wegetariańskich oraz bezglutenowych.
Koncepcja opiera się na współpracy z lokalnymi dostawcami i wysokim poziomie dbałości o dobór
najwyższej jakości produktów.

WISECAFE
Esencja smaku i dobrego stylu
To klimatyczna kawiarnia, wypełniona aromatem wypalanej na miejscu kawy, w której spokojną
przystań znajdzie każdy z zabieganych gości. W kawiarnianym menu znaleźć można fantastyczne
kanapki, sałatki z dodatkiem ziół uprawianych w naszej miniszklarni, a także hummus, quiche, ciasta
i inne kuszące przysmaki.

WARUNKI REZERWACJI

Przedstawiona informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, jak również na jej podstawie nie zostaje dokonana jakakolwiek rezerwacja.
Warunki cenowe zawarte na stronie będą miały zastosowanie w przypadku potwierdzenia i
dokonania przez Państwa pisemnej rezerwacji.
Z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu!

NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM
Wł. Andersa 1
61-898 Poznań
Tel.: 61/ 85 87 009
H3376-SL@accor.com

