Hotele 3*

Poznańskie hotele 3* to zarówno duże hotele sieciowe jak i lokalne perełki o unikalnym charakterze.
Wśród tych należących do drugiej kategorii można znaleźć obiekty inspirowane włoskimi klimatami,
dalekim wschodem czy staropolską tradycją. Oferta obiektów 3* w Poznaniu jest bardzo bogata,
odpowiedni dla siebie obiekt znajdzie zarówno klient biznesowy jaki i rodzina podróżująca z dziećmi.
Hotele 3* to często obiekty o podwyższonym standardzie.

Poniżej przedstawiamy ofertę wybranych hoteli 3*. Oferta pozostałych hoteli 3* w Poznaniu i
okolicach jest dostępna TUTAJ
Hotel Altus***

Hotel Altus to obiekt zlokalizowany w jednej z najbardziej charakterystycznych budowli Poznania,
kompleksie Alfa. Dzięki temu z najwyższych pięter rozciąga się niesamowity widok na centrum
miasta. Od Dworca Głównego oddalony jest o zaledwie 1 km, tak samo jak od Starego Rynku i
terenów targowych MTP.

Adres: ul. Św. Marcin 40 (wjazd ul. Ratajczaka 31), 61-807 Poznań
Strona internetowa: www.hotelaltus.pl

Hampton by Hilton Poznań Old Town

Hampton by Hilton Poznań Old Town położony jest w samym centrum miasta. Doskonała lokalizacja
zapewnia dostęp do najciekawszych atrakcji. Goście potrzebują zaledwie 2 minuty spaceru by dostać
się na Stary Rynek oraz do innych atrakcji.
Zameldowanie 15:00, wymeldowanie: 11:00

ul. Święty Marcin 6, 61-803 Poznań [mapa]
Strona internetowa: www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hampton-by-hilton-poznan-old-town/

Novotel Poznań Malta***

Hotel Novotel Poznań Malta jest obiektem o wielu atutach. Lokalizacja nad jeziorem Malta w
bezpośrednim sąsiedztwie Term Maltańskich sprawia, że jest to obiekt dla osób pragnących spędzać
wypoczynek aktynie. więcej...

Adres: ul. Termalna 5, 61-028 Poznań
Strona internetowa: www.accorhotels.com

Hotel HP Park***

Hotel HP Park położony jest w malowniczej okolicy nad jeziorem Malta, z wielu pokoi roztacza się
piękny widok. Nocujący w obiekcie goście mogą korzystać z uroków okolicy podczas spacerów,
joggingu, przejażdżek rowerowych lub uprawiając inne sporty. więcej...

Adres: ul. A. Baraniaka 77, 61-131 Poznań
Strona internetowa: www.hotelepark.pl/hotel-poznan

Hotel Malta ***
Obiekt położony jest w otoczeni zieleni, nad brzegiem jeziora Malta. Bliskość jeziora Maltańskiego
daje wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W pobliskiej okolicy znajdują się Termy Maltańskie,
Nowe Zoo, stok narciarsko-saneczkowy Malta Ski, Park Linowy.

Adres: ul. Krańcowa 98, 61-036 Poznań
Strona internetowa: http://campingmalta.poznan.pl/

Hotel T&T***
Hotel T&T to kameralny obiekt usytuowany nieco poza ścisłym centrum Poznania. T&T dysponuje 15
pokojami oraz dwoma eleganckimi apartamentami, na miejscu znajduje się również restauracja, bar
oraz bezpłatny parking. więcej...

Adres: ul. Metalowa 4, 60-118 Poznań
Strona internetowa: www.hoteltt.com.pl

Hotel Ikar***

Ten 3 gwiazdkowy hotel mieści się nieopodal Starego Rynku. Ikar oferuje możliwość noclegu w
pokojach 1 i 2 osobowych, dodatkowo obiekt posiada restauracje, która serwuje wyśmienite
śniadania w formie bufetu. wiecej...

Adres: ul. Kościuszki 118, 61-717 Poznań
Strona internetowa: www.hotelewam.pl

Hotel Stare Miasto***

Hotel Stare Miasto to obiekt z tradycją, jego pokoje zostały urządzone w klasycznym stylu z
indywidualnymi wyróżnikami, typowymi dla obiektów butikowych. Przestrzeń wspólna została w
obiekcie urządzona w ciepłych kolorach... więcej...

Adres: ul. Rybaki 36, 61-884 Poznań
Strona internetowa: www.hotelstaremiasto.pl

Oferta pozostałych hoteli 3* w Poznaniu i okolicach jest dostępna TUTAJ

