Hotele butikowe

Poznań od lat aspiruje do miana stolicy polskiego designu, nic więc dziwnego, że pojawia się w nim
coraz więcej tzw. hoteli butikowych, na ogół niezbyt wielkich, ale często posiadających indywidualny
wystrój, czasem wykonany przez znanych projektantów wnętrz. Niekiedy w wyposażeniu tego
rodzaju hoteli znajdują się dzieła sztuki i historyczne umeblowanie. Są to hotele wysokiego
standardu, nie należące do żadnej sieci hotelowej.

Zobacz nasz wybór hoteli butikowych w Poznaniu:

City Solei Boutique Hotel ****

Kameralny hotel w niewielkiej odległości od Starego Rynku. Wnętrza każdego z 22 pokoi wyróżnia
indywidualny design, inspirowany klimatem najpiękniejszych miast świata, łączy je komfort i wysoki
standard.
więcej...

Adres: ul. Wenecjańska 10, 61-101 Poznań
Strona internetowa: www.citysolei.pl

Garden Boutique Hotel

Garden Boutique Hotel to obiekt mieszczący się w samym centrum Poznania. Ta XIX - wieczna
zabytkowa kamienica została starannie odnowiona, dzięki czemu hotel nabrał unikatowego
charakteru hotelu butikowego, który łączy w sobie kameralność, spokój i intymność.
więcej...

Adres: ul. Wroniecka 24, Poznań
Strona internetowa: www.gardenhotel.pl

Platinum Palace Residence ****

Hotel zlokalizowany w zabytkowej, neorenesansowej willi z lat 40-tych XX wieku, położonej w
parkowej dzielnicy Poznania – Łazarzu. Jest to miejsce stworzone dla miłośników pięknych wnętrz,
wykwintnej kuchni, a nade wszystko dla osób wymagających najwyższych standardów obsługi.
więcej...

Adres: ul. Reymonta 19, Poznań
Strona internetowa: www.platinumpalace.pl

Hotel Kolegiacki

Hotel mieści się w dwóch kamienicach - jednej z końca XVIII, drugiej z początku XIX wieku. Wartość
historyczna budynków i zachowane w nich autentyczne elementy o ponad 200 letniej historii
zobowiązują do zapewnienia najwyższego poziomu hotelowych standardów. Stylowe meble, i
wyrafinowane draperie z najszlachetniejszych tkanin są starannie dobrane do charakteru wnętrz.
więcej...

Adres: Plac Kolegiacki 5, 61-841 Poznań
Strona internetowa: www.hotelkolegiacki.pl

Boutique Hotel HOT_elarnia****

HOT_elarnia**** wyróżnia się indywidualnym i rozpoznawalnym charakterem. We wnętrzach
HOT_elarni**** wzrok cieszy New Design Fabio Novembre i Marcel Wanders, a w pokojach
zaskakują niebanalne akcenty Philippe Starck lub Patricia Urquiola.
więcej...

Adres: ul. Morenowa 33, Puszczykowo
Strona internetowa: www.hotelarnia.pl

Hotel Ramka

Niewielki hotel zlokalizowany nieopodal lotniska Ławica, zaprojektowany zgodnie z najnowszymi
trendami designu i nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi. Obiekt ten w eklektyczny sposób
łączy w sobie elementy ultranowoczesne z elementami barokowymi. We wnętrzach znajdziemy
zabytkowe perełki meblarskie, które zostały starannie odnowione i dają miejscu niepowtarzalny
klimat.
więcej

Adres: ul. Dąbrowskiego 474, 60-446 Poznań
Strona internetowa: www.hotelramka.pl

Oferta pozostałych hoteli w Poznaniu i okolicach jest dostępna TUTAJ

