Hotele dla biznesu

Poznań to bez wątpienia miasto biznesowe, w którym mieści się wiele siedzib międzynarodowych
firm. Dodatkowo poprzez obecność jednego z największych i najważniejszych w Polsce obiektów
targowych Poznań często ma przyjemność gościć u siebie osoby podróżujące w celach biznesowych,
którzy oprócz usług noclegowych nierzadko wymagają przestrzeni umożliwiającej organizację
konferencji bądź szkoleń.

Aby sprostać potrzebom tych właśnie klientów wiele hoteli w Poznaniu oferuje wynajem w pełni
wyposażonej przestrzeni konferencyjnej, wraz z profesjonalną obsługą.
Poniżej znajdą Państwo listę obiektów dysponujących zapleczem konferencyjnym.
(cover foto: PURO Hotel)

Ostatnia aktualizacja: MAJ 2021.

Zobacz także:

Najciekawsze restauracje hotelowe w Poznaniu (artykuł)

Spis treści:
Po kliknięciu nastąpi przekierowanie do danej kategorii.

1. Podział hoteli ze względu na kategoryzację.
2. Podział ze względu na liczbę sal konferencyjnych.
3. Podział ze względu na liczbę miejsc konferencyjnych.
4. Mapa hoteli w Poznaniu.
5. Hotele poza Poznaniem.

6. Baza hoteli. (kolejność przypadkowa)
7. Kontakt w sprawie bazy.

1. Podział ze względu na kategoryzację
Liczba miejsc konferencyjnych w nawiasie oznacza całkowitą liczbę miejsc konferencyjnych w obiekcie, w układzie
teatralnym we wszystkich dostępnych salach.

Hotele 5 gwiazdkowe:

●
●

●

Sheraton Poznań Hotel [4 sale konferencyjne] / [270 miejsc konferencyjnych] / 5*****
City Park Hotel & Residence [2 sale konferencyjne] / [70 miejsc konferencyjnych] / 5*****
Blow Up Hall 50/50 [2 sale konferencyjne] / [700 miejsc konferencyjnych*] / 5***** [w
likwidacji!]

* 2 sale w hotelu + 3 sale w salach Słodowni Starego Browaru

Hotele 4 gwiazdkowe:

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

IBB Andersia Hotel [9 sal konferencyjnych] / [771 miejsc konferencyjnych] / 4****
Novotel Poznań Centrum [13 sal konferencyjnych] / [600 miejsc konferencyjnych] / 4****
Hotel Vivaldi [ 4 sale konferencyjne] / [150 miejsc konferencyjnych] / 4 ****
Ilonn Hotel [7 sal konferencyjnych] / [300 miejsc konferencyjnych] / 4****
Hotel Mercure Poznań Centrum [11 sal konferencyjnych] / [530 miejsc konferencyjnych]
/ 4****
NH Hotel Poznań [6 sal konferencyjnych] / [220 miejsc konferencyjnych] / 4****
Hotel Moderno [6 sal konferencyjnych] / [225 miejsc konferencyjnych] / 4****
Hotel De Silva Premium Poznań [4 sale konferencyjne] / [240 miejsc konferencyjnych] /
4****
Hotel Kolegiacki [1 sala konferencyjna] / [36 miejsc konferencyjnych] / 4****
HOT_elarnia (Puszczykowo) [5 sal konferencyjnych] / [315 miejsc konferencyjnych] / 4****
City Solei Boutique Hotel [1 sala konferencyjna] / [70 miejsc konferencyjnych] / 4****
Grand Royal Hotel [3 sale konferencyjne] / [300 miejsc konferencyjnych] / 4****
PURO Poznań Stare Miasto [3 sale konferencyjne] / [92 miejsca konferencyjne] / 4****
Don Prestige Residence [3 sale konferencyjne] / [120 miejsc konferencyjnych] / 4****
Regatta Hotel (Kiekrz) [2 sale konferencyjne] / [110 miejsc konferencyjnych] / 4****

●
●

Lavender Hotel Poznań [3 sale konferencyjne] / [145 miejsc konferencyjnych] / 4****
Park Inn by Radisson Poznań [5 sal konferencyjnych] / [100 miejsc konferencyjnych] /
4****

Hotele 3 gwiazdkowe:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

●
●
●

Hotel Poznański [5 sal konferencyjnych] / [200 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel Safir [9 sal konferencyjnych] / [529 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel Altus [5 sal konferencyjnych] / [306 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel Forza [7 sal konferencyjnych] / [420 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Novotel Poznań Malta [4 sale konferencyjne] / [250 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
HP Park Poznań [4 sale konferencyjne] / [320 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel Edison [3 sale konferencyjne] / [215 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel Royal [ 2 sale konferencyjne] / [80 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel 500 Tarnowo Podgórne [11 sal konferencyjnych] / [365 miejsc konferencyjnych] / 3
***
Hotel Delicjusz (Stęszew) [11 sal konferencyjnych] / [1220 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel Rodan (Kórnik) [5 sal konferencyjnych] / [476 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Green Hotel (Komorniki) [5 sal konferencyjnych] / [292 miejsca konferencyjne] / 3 ***
Hotel Włoski [1 sala konferencyjna] / [60 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel Ossowski (Kobylnica) [2 sale konferencyjne] / [150 miejsc konferencyjncyh] / 3 ***
FairPlayce Park Rekreacyjno Sportowy [2 sale konfrencyjne] / [63 miejsca konferencyjne]
/ 3 ***
Eurohotel Swarzędz (Swarzędz) [7 sal konferencyjnych] / [370 miejsc konferencyjnych] / 3
***
Hotel Palazzo Rosso [1 sala konferencyjna] / [40 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel Ikar [5 sal konferencyjnych] / [320 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel Topaz Poznań Centrum [1 sala konferencyjna] / [60 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel Śródka [1 sala konferencyjna] / [12 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Centrum Kongresowe Hotel IOR [14 sal konferencyjnych] / [660 miejsc konferencyjnych] /
3 ***
Hotel Kortowo [2 sale konferecyjne] / [60 miejsc konferencyjnych] / 3***
Hotel Olympic [4 sale konferencyjne] / [280 miejsc konferencyjnych] / 3***
Hotel Lechicka [4 sale konferencyjne] / [205 miejsc konferencyjnych] / 3***

Hotele 2 gwiazdkowe:

●

●

Hotel Ibis Poznań Północ (Suchy Las) [3 sale konferencyjne] / [90 miejsc konferencyjnych]
/ 2**
Hotel Ibis Poznań Stare Miasto [1 sala konferencyjna] / [40 miejsc konferencyjnych] / 2**

Apartamenty:

●

Schoeps Residence [1 sala konferencyjna] / 25 miejsc konferencyjnych]

2. Podział ze względu na liczbę sal konferencyjnych
Liczba miejsc konferencyjnych w nawiasie oznacza całkowitą liczbę miejsc konferencyjnych w
obiekcie, w układzie teatralnym we wszystkich dostępnych salach.

Do 5 sal konferencyjnych:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Hotel Włoski [1 sala konferencyjna] / [60 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
City Park Hotel & Residence [2 sale konferencyjne] / [70 miejsc konferencyjnych] / 5*****
Hotel Palazzo Rosso [1 sala konferencyjna] / [40 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
City Solei Boutique Hotel [1 sala konferencyjna] / [70 miejsc konferencyjnych] / 4****
Hotel Kolegiacki [1 sala konferencyjna] / [36 miejsc konferencyjnych] / 4****
Hotel Ibis Poznań Stare Miasto [1 sala konferencyjna] / [40 miejsc konferencyjnych] / 2**
Hotel Topaz Poznań Centrum [1 sala konferencyjna] / [60 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel Śródka [1 sala konferencyjna] / [12 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Schoeps Residence [1 sala konferencyjna] / 25 miejsc konferencyjnych]

Regatta Hotel (Kiekrz) [2 sale konferencyjne] / [110 miejsc konferencyjnych] / 4****
FairPlayce Park Rekreacyjno Sportowy [2 sale konfrencyjne] / [63 miejsca konferencyjne]
/ 3 ***
Hotel Ossowski (Kobylnica) [2 sale konferencyjne] / [150 miejsc konferencyjncyh] / 3 ***
Hotel Royal [ 2 sale konferencyjne] / [80 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Blow Up Hall 50/50 [2 sale konferencyjne] / [700 miejsc konferencyjnych] / 5*****
Hotel Kortowo [2 sale konferecyjne] / [60 miejsc konferencyjnych] / 3***

Hotel Edison [3 sale konferencyjne] / [215 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Don Prestige Residence [3 sale konferencyjne] / [120 miejsc konferencyjnych] / 4****
Grand Royal Hotel [3 sale konferencyjne] / [300 miejsc konferencyjnych] / 4****
Lavender Hotel Poznań [3 sale konferencyjne] / [145 miejsc konferencyjnych] / 4****
PURO Poznań Stare Miasto [3 sale konferencyjne] / [92 miejsca konferencyjne] / 4****
Hotel Ibis Poznań Północ (Suchy Las) [3 sale konferencyjne] / [90 miejsc konferencyjnych]
/ 2**

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

Sheraton Poznań Hotel [4 sale konferencyjne] / [270 miejsc konferencyjnych] / 5*****
Hotel De Silva Premium Poznań [4 sale konferencyjne] / [240 miejsc konferencyjnych] /
4****
Novotel Poznań Malta [4 sale konferencyjne] / [250 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
HP Park Poznań [4 sale konferencyjne] / [320 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel Vivaldi [ 4 sale konferencyjne] / [150 miejsc konferencyjnych] / 4 ****
Hotel Lechicka [4 sale konferencyjne] / [205 miejsc konferencyjnych] / 3***
Hotel Olympic (Wronki) [4 sale konferencyjne] / [280 miejsc konferencyjnych] / 3***

Hotel Poznański [5 sal konferencyjnych] / [200 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
HOT_elarnia (Puszczykowo) [5 sal konferencyjnych] / [315 miejsc konferencyjnych] / 4****
Hotel Ikar [5 sal konferencyjnych] / [320 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Hotel Rodan (Kórnik) [5 sal konferencyjnych] / [476 miejsc konferencyjnych] / 3 ***
Green Hotel (Komorniki) [5 sal konferencyjnych] / [292 miejsca konferencyjne] / 3 ***
Park Inn by Radisson Poznań [5 sal konferencyjnych] / [100 miejsc konferencyjnych] /
4****
Hotel Altus [5 sal konferencyjnych] / [306 miejsc konferencyjnych] / 3 ***

Od 6 do 10 sal konferencyjnych:

●
●

●
●

●

●
●

NH Hotel Poznań [6 sal konferencyjnych] / [220 miejsc konferencyjnych] / 4****
Hotel Moderno [6 sal konferencyjnych] / [225 miejsc konferencyjnych] / 4****

Ilonn Hotel [7 sal konferencyjnych] / [300 miejsc konferencyjnych] / 4****
Eurohotel Swarzędz (Swarzędz) [7 sal konferencyjnych] / [370 miejsc konferencyjnych] / 3
***
Hotel Forza [7 sal konferencyjnych] / [420 miejsc konferencyjnych] / 3 ***

IBB Andersia Hotel [9 sal konferencyjnych] / [771 miejsc konferencyjnych] / 4****
Hotel Safir [9 sal konferencyjnych] / [529 miejsc konferencyjnych] / 3 ***

10 i więcej sal konferencyjnych:

●

●

●

Hotel 500 Tarnowo Podgórne [11 sal konferencyjnych] / [365 miejsc konferencyjnych] / 3
***
Centrum Kongresowe Hotel IOR [14 sal konferencyjnych] / [660 miejsc konferencyjnych] /
3 ***
Hotel Delicjusz (Stęszew) [11 sal konferencyjnych] / [1220 miejsc konferencyjnych] / 3 ***

●

●

Hotel Mercure Poznań Centrum [11 sal konferencyjnych] / [530 miejsc konferencyjnych]
/ 4****
Novotel Poznań Centrum [13 sal konferencyjnych] / [600 miejsc konferencyjnych] / 4****

3. Podział ze względu na liczbę miejsc konferencyjnych*

*Liczba miejsc konferencyjnych oznacza całkowitą liczbę miejsc konferencyjnych w obiekcie, w układzie
teatralnym we wszystkich dostępnych salach.

Nazwa Hotelu

Liczba miejsc
konferencyjnych

Liczba
Liczba sal
miejsc
Liczba
Kategoryzacja
konferencyjnych noclegowych pokoi

1. Hotel Delicjusz
(Stęszew)

1220 miejsc
konferencyjnych

3 ***

11

200

105

2. IBB Andersia
Hotel

771 miejsc
konferencyjnych

4 ****

9

340

171

3. Blow Up Hall
50/50

700 miejsc
konferencyjnych

5 *****

5

44

22

4. Centrum
Kongresowe
Hotel IOR

660 miejsc
konferencyjnych

3 ***

14

125

63

5. Novotel Poznań
Centrum

600 miejsc
konferencyjnych

4 ****

13

-

-

6. Hotel Safir

529 miejsc
konferencyjnych

3 ***

9

60

32

7. Hotel
Mercure Poznań
Centrum

530 miejsc
konferencyjnych

4 ****

11

416

228

8. Hotel Rodan
(Kórnik)

476 miejsc
konferencyjnych

3 ***

5

60

26

9. Hotel Forza

420 miejsc
konferencyjnych

3 ***

7

51

24

10. Hotel 500
Tarnowo
Podgórne
(Tarnowo
Podgórne)

365 miejsc
konferencyjnych

3 ***

11

338

170

11. Eurohotel
Swarzędz
(Swarzędz)

370 miejsc
konferencyjnych

3 ***

7

90

47

12. HP Park
Poznań

320 miejsc
konferencyjnych

3 ***

4

194

97

13. Hotel Ikar

320 miejsc
konferencyjnych

3 ***

5

233

145

14. HOT_elarnia
(Puszczykowo)

315 miejsc
konferencyjnych

4 ****

5

60

24

15. Hotel Altus

306 miejsc
konferencyjnych

3 ***

5

200

109

16. Grand Royal
Hotel

300 miejsc
konferencyjnych

4 ****

3

150

66

17. Ilonn Hotel

300 miejsc
konferencyjnych

4 ****

7

149

77

18. Green Hotel
(Komorniki)

292 miejsc
konferencyjnych

3 ***

8

89

44

19. Hotel Olympic
(Wronki)

280 miejsc
konferencyjnych

3 ***

4

20. Sheraton
Poznań Hotel

270 miejsc
konferencyjnych

5 *****

4

do 360

180

21. Novotel
Poznań Malta

250 miejsc
konferencyjnych

3 ***

4

310

149

22. Hotel De Silva
Premium Poznań

240 miejsc
konferencyjnych

4 ****

4

138

60

23. Hotel
Moderno

225 miejsc
konferencyjnych

4 ****

6

176

88

24. NH Hotel
Poznań

220 miejsc
konferencyjnych

4 ****

6

201

93

25. Hotel Edison

215 miejsc
konferencyjnych

3 ***

3

120

54

26. Hotel
Lechicka

205 miejsc
konferencyjnych

3 ***

4

200

100

27. Hotel
Poznański

200 miejsc
konferencyjnych

3 ***

5

188

107

28. City Park
Hotel &
Residence

70 miejsc
konferencyjnych

5 *****

9

176

88

29. Hotel
Ossowski
(Kobylnica)

150 miejsc
konferencyjnych

3 ***

2

150

71

150 miejsc
konferencyjnych

4 ****

4

70

44

31. Lavender
Hotel Poznań

145 miejsc
konferencyjnych

4 ****

3

40

20

32. Don Prestige
Residence

120 miejsc
konferencyjnych

4 ****

3

140

73

33. Regatta Hotel
(Kiekrz)

110 miejsc
konferencyjnych

4 ****

2

46

23

30. Hotel Vivaldi
Poznań

32

34. Park Inn by
Radisson Poznań

100 miejsc
konferencyjnych

4 ****

5

338

166

35. PURO Poznań
Stare Miasto

92 miejsca
konferencyjne

4 ****

3

272

136

36. Hotel Ibis
Poznań Północ
(Suchy Las)

90 miejsc
konferencyjnych

2 **

3

154

77

37. Hotel Royal

80 miejsc
konferencyjnych

3 ***

2

65

37

38. City Solei
Boutique Hotel

70 miejsc
konferencyjnych

4 ****

3

41

22

39. FairPlayce
Park Rekreacyjno
Sportowy

63 miejsca
konferencyjne

3 ***

2

45

20

40. Hotel Włoski

60 miejsc
konferencyjnych

3 ***

1

140

70

41. Hotel Topaz
Poznań Centrum

60 miejsc
konferencyjnych

3 ***

1

90

48

42. Hotel
Kortowo

60 miejsc
konferencyjnych

3 ***

2

27

12

43. Hotel Ibis
Poznań Stare
Miasto

40 miejsc
konferencyjnych

2 **

1

292

146

44. Hotel Palazzo
Rosso

40 miejsc
konferencyjnych

3 ***

1

110

46

45. Hotel
Kolegiacki

36 miejsc
konferencyjnych

4 ****

1

38

24

46. Schoeps
Residence

25 miejsc
konferencyjnych

nie dotyczy

1

10

20

47. Hotel Śródka

12 miejsc
konferencyjnych

3 ***

1

58

25

Łącznie w bazie:

●
●
●
●
●
●

11 966 miejsc konferencyjnych
214 sal konferencyjnych
6046 miejsc noclegowych w 3082 pokojach
liczba hoteli pięciogwiazdkowych - 3
liczba hoteli czterogwiazdkowych - 17
liczba hoteli trzygwiazdkowych - 23

Liczba skategoryzowanych hoteli w Poznaniu wg danych Urzędu Marszałkowskiego
Wojewódzwa Wielkopolskiego:

●
●
●

liczba hoteli pięciogwiazdkowych - 3
liczba hoteli czterogwiazdkowych - 13
liczba hoteli trzygwiazdkowych - 32

[powrót na górę strony]

4. Hotele w Poznaniu

[powrót na górę strony]

5. Hotele w okolicach Poznania
Liczba miejsc konferencyjnych w nawiasie oznacza całkowitą liczbę miejsc konferencyjnych w
obiekcie, w układzie teatralnym we wszystkich dostępnych salach.

●

●

Hotel Edison *** (Przeźmierowo, 12 km od centrum Poznania oraz 4 km od portu lotniczego
Poznań-Ławica) / [365 miejsc konferencyjnych]

HOT_elarnia **** (Puszczykowo, 18 km od centrum Poznania oraz 20 km od portu lotniczego
Poznań-Ławica) / [315 miejsc konferencyjnych]

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Hotel 500 Tarnowo Podgórne *** (Tarnowo Podgórne, 20 km od centrum Poznania oraz 15 km
od portu lotniczego Poznań-Ławica) / [365 miejsc konferencyjnych]

Hotel Delicjusz *** (Stęszew, 20 km od centrum Poznania, bezpośrednio przy trasie nr 5 w
kiernku Wrocławia, ok. 6 km od zjazdu z autostrady A2 (węzeł Komorniki), 17 km od portu
lotniczego Poznań - Ławica) / [1220 miejsc konferencyjnych]

Hotel Rodan *** (Skrzynki, Kórnik, 15 km od centrum Poznania, 20 minut jazdy samochodem z
Ronda Rataje dwupasomową drogą S11, 30 km od portu lotniczego Poznań - Ławica) / [476 miejsc
konferencyjnych]

Green Hotel *** (Komorniki, 2 km od zjazdu z autostrady A2 Warszawa – Berlin i dwanaście
kilometrów od centrum miasta i Portu Lotniczego Ławica) / [292 miejsca konferencyjne]

Hotel Ossowski *** (Kobylnica, 12 km od centrum Poznania oraz 4 km od Swarzędza, 20 km od
portu lotniczego Poznań - Ławica) / [150 miejsc konferencyjnych]

Regatta Hotel **** (Kiekrz, 15 km od centrum Poznania, 10 km od portu lotniczego Poznań Ławica) [110 miejsc konferencyjnych]

Hotel Ibis Poznań Północ (Suchy Las, pomiędzy centrum Poznania,a obwodnicą S11, 13 km od
portu lotniczego Poznań - Ławica, 10 km od centrum Poznania) / [90 miejsc konferencyjnych]

Hotel Olympic (Wronki, 61,9 km od portu lotniczego Poznań - Ławica, 63,7 km od centrum
Poznania) / [ 280 miejsc konferencyjnych]

więcej hoteli poza Poznaniem wkrótce.

[powrót na górę strony]

6. Baza obiektów (kolejność przypadkowa):

IBB ANDERSIA HOTEL ****
Plac Andersa 3, 61-894 Poznań

●
●
●
●
●

●

●
●
●

9 sal konferencyjnych
bankiet zasiadany przy okrągłych stołach - 414 uczestników
bankiet stojący w formie koktajlu - 546 uczestników
konferencja układ teatralny - 612 uczestników
całkowita liczba miejsc konferencyjnych: 715 uczestników w układzie teatralnym + 2
boardroomy (8+8)
największa sala konferencyjna: 612 uczestników w układzie teatralnym z możliwością
podziału na 4 mniejsze
171 eleganckich pokoi w tym apartamenty
Harmonia SPA
restauracja Flavoria

IBB Andersia to nowoczesny hotel biznesowy w ścisłym centrum Poznania. Dwunastopiętrowy
drapacz chmur w którym zlokalizowany jest hotel to jedna z wizytówek miasta i miejsce organizacji
prestiżowych konferencji. Hotel Andersia oferuje komfortowy wypoczynek w eleganckich pokojach i
apartamentach, relaks w spa, wykwintną restauracje i rozbudowane, wielofunkcyjne centrum
konferencyjne.

Maciej Spychalski, Sales Manager

maciej.spychalski@andersiahotel.pl

+48 606 916 712

+48 61 667 82 17

www.andersiahotel.pl

kliknij

kliknij

[powrót na górę strony]

NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM ****
Pl. Wł. Andersa 1, 61-898 Poznań

●
●

●
●
●
●

7 sal konferencyjnych,
Centrum Konferencyjne o powierzchni blisko 2000m² (1200 m² powierzchni sal
konferencyjnych i 745 m² Foyer),
maksymalna pojemność przy różnych ustawieniach 600 uczestników,
maksymalna ilość uczestników bankietu 500 uczestników,
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 ,

●

a ponad to: pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych , bezpłatny bezprzewodowy
internet i telewizja satelitarna , centrum fitness , wypożyczalnia rowerów , kącik
internetowy , parking , bliskość Galerii Handlowej Stary Browar , zwierzęta mile widziane.

Novotel Poznań Centrum to idealne miejsce na spotkania z kontrahentami lub organizację dużych
konferencji, nawet dla 1100 uczestników. Hotel położony jest w finansowym i kulturalnym centrum
miasta, w pobliżu Międzynarodowych Targów Poznańskich i Starego Rynku, dworca PKP i 7 km od
lotniska. Naprzeciwko Novotel Poznań Centrum znajduje się „Stary Browar” - centrum handlu,
kultury, sztuki i biznesu. Hotel dysponuje ofertą całkowicie odnowionych 516 pokoi o różnym
standardzie, w skład których wchodzą m.in. pokoje typu Executive oraz Apartamenty..

Małgorzata Calińska, Kierowniczka działu sprzedaży

H3376-SL@ACCOR.COM

+48 (61) 85 87 009

+48 735 974 807

www.novotel.com
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PURO Poznań Stare Miasto
ul. Stawna 12 61-759 Poznań

●
●

●

●
●
●

Nowoczesny, elegancki i wyrafinowany hotel w sąsiedztwie Starego Rynku
3 wyjątkowe, nowoczesne sale konferencyjne mogące pomieścić do 92 osób (80 w układzie
teatralnym + 12 Boardroom)
największa sala Garbary B: do 40 osób w układzie teatralnym. Po połączeniu z salą
Garbary A łącznie 80 osób w układzie teatralnym
136 pokoi (50 w opcji twin)
Łącznie 272 miejsca noclegowe
restauracja Nifty No. 20, Szef Kuchni Jakub Ignyś

PURO Hotel ukryty w centrum miasta znajduje się na ulicy Stawnej 12, rzut kamieniem od Starego
Rynku i tuż obok dawnej dzielnicy żydowskiej. To doskonała baza wypadowa do zwiedzania miasta
bądź podróży biznesowych, z wieloma popularnymi kawiarniami, restauracjami i ukrytymi ogrodami,
które znajdują się tuż za rogiem. Wnętrza hotelu są nowoczesne, eleganckie i wyrafinowane.
Zaprojektowane zostały przez mieszczące się w Londynie studio Blacksheep tak, by były wygodnymi
dziełami sztuki. Są pełne naturalnego światła, stylowo umeblowane i wyposażone w fantastyczne
łazienki. NIFTY No. 20 jest nowoczesną restauracją serwującą świeże, sezonowe dania przygotowane
przez Szefa Kuchni Jakuba Ignyś. Jest to idealne miejsce, żeby zjeść, wypić i miło spędzić czas. Sale
spotkań PURO to eleganckie przestrzenie na specjalne spotkania i wydarzenia w Poznaniu. Sala typu
boardroom mieści 12 osób i jest wyposażona w supernowoczesny sprzęt, duży ekran i darmowe wi-fi.
W dwóch salach konferencyjnych Garbary A i B znajdują się designerskie meble i dzieła sztuki. Po
ich połączeniu otrzymujemy przestrzeń mogącą pomieścić do 80 osób. Na życzenie dostępny jest
catering z restauracji NIFTY No. 20.

Kinga Jurkiewicz

poznan@purohotel.pl

+48 61 333 11 93

+48 723 977 778

www.purohotel.pl/pl/poznan
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NOVOTEL POZNAŃ MALTA ***
Pl. Wł. Andersa 1, 61-898 Poznań

●
●
●
●
●

4 w pełni wyposażone sale konferencyjne o powierzchni 260m2.
maksymalna pojemność przy różnych ustawieniach: 250 uczestników.
liczba pokoi: 149
łączna liczba miejsc noclegowych: 310
restauracja Novo Square Lounge Bar, rodzaj kuchni: międzynarodowa.

Novotel Poznań Malta jest niezwykle interesującą propozycją, zarówno dla ludzi biznesu, jak i rodzin
z dziećmi. Hotel położony jest w cichej, zielonej okolicy nad Jeziorem Malta i bezpośrednim
sąsiedztwie Term Maltańskich. Posiada przestronne pokoje charakteryzujące się nowoczesnym
wystrojem, a elegancka restauracja przyciąga wykwintnymi smakami. Szczególną popularnością
cieszy się ona w okresie wakacyjnym, do czego z pewnością przyczynił się letni taras w ogrodzie oraz
odkryty basen (działający w okresie letnim). Ponadto we wnętrzach hotelu znaleźć można także
cztery w pełni wyposażone sale konferencyjne oraz studio fitness. Dodatkowym atutem szczególnie
przy organizacji szkoleń i konferencji jest przestronny parking na 120 samochodów.

Mikołaj Mosiądz, Koordynator ds. Konferencji i Bankietów

HO525-SB1@accor.com

+48 61 654 31 03

www.novotel.com
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HP PARK POZNAŃ ***
Ul. abbp A. Baraniaka 77, 61-131 Poznań

●

●
●
●
●

4 sale konferencyjne o łącznej powierzchni 239 m2, w tym największa sala z dostępem do
tarasu z widokiem na jezioro Malta do 200 uczestników.
całkowita pojemność we wszystkich salach w układzie teatralnym: 320 miejsc.
97 pokoi hotelowych
duży parking hotelowy z profesjonalną stacją ładowania samochodów elektrycznych.
Restauracja Panorama – z tarasem i widokiem na jezioro Malta, Lobby Bar (Szef Kuchnii Dominik Brodziak)

Hotel HP Park to najpiękniej położony hotel w Poznaniu, tuż nad brzegiem jeziora Malta i tylko 4 km
od ścisłego centrum Poznania i Międzynarodowych Targów Poznańskich. To idealne miejsce na
imprezy firmowe, konferencje i szkolenia z dogodnym dojazdem zaledwie 8 minut od zjazdu z
autostrady A2 (najszybsza komunikacja na trasie Warszawa - Berlin). Hotel zapewnia Gościom duży
parking hotelowy i pobyt w spokojnej, zielonej okolicy gdzie po intensywnym dniu pracy i
spotkaniach biznesowych można się doskonale zrelaksować i odpocząć w malowniczej i wręcz
wakacyjnej scenerii Jeziora Maltańskiego. Hotel oferuje zakwaterowanie w klimatyzowanych,
komfortowych pokojach z bezpłatnym Wi-Fi. Pokoje wyposażone są m.in. w telewizor z dostępem do
kanałów telewizji satelitarnej, zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz wodę mineralną gratis.
Łazienki w pokojach wyposażone są w kosmetyki oraz suszarkę do włosów. W hotelu znajdują się 4
sale konferencyjne, lobby bar oraz restauracja z tarasem widokowym – doskonałe miejsce na
spotkania biznesowe w wyjątkowej scenerii jeziora Malta.

Piotr Fertikowski - Marketing Manager, Ewa Lewandowska - PR Manager
hppoznan@hotelepark.pl

+48 61 87 41 100

www.poznan.hotelepark.pl
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HOTEL ALTUS ***
ul. Święty Marcin 40, 61-807 Poznań

●

●
●
●
●

trzygwiazdkowy obiekt zlokalizowany w jednej z najbardziej charakterystycznych budowli
Poznania, kompleksie Alfa.
5 sal konferencyjnych o łacznej powierzchni 370m2.
całkowita pojemność we wszystkich salach w układzie teatralnym: 306 miejsc.
największa sala Aresnał + Arena może pomieścić 200 osób w układzie teatralnym.
109 pokoi hotelowych.

Hotel Altus to całkowicie nowy, trzygwiazdkowy obiekt zlokalizowany przy jednej z głównych,
reprezentacyjnych ulic miasta - ulicy Święty Marcin. Hotel posiada 370 m2 specjalnie
przygotowanych do przyjęcia 200 gości w klimatyzowanych i wyposażonych salach konferencyjnych.

Restauracja #projektalfa serwuje dania kuchni polskiej z regionalnymi i europejskimi akcentami. 109
komfortowych pokoina 10 kondygnacjach zachwyca pięknym widokiem na panoramę miasta Poznań.

Michał Jędrych
mice@hotelaltus.pl

+48 61 640 86 00

+48 730 986 888

www.hotelaltus.pl

kliknij

kliknij

[powrót na górę strony]

Park Inn by Radisson Poznań ****
Ul. Szyperska 22, 61-754 Poznań

●
●
●
●

5 sal konferencyjnych 300 metrów od Starego Rynku w Poznaniu
całkowita pojemność we wszystkich salach w układzie teatralnym: 100 miejsc.
166 pokoi hotelowych
podziemny parking hotelowy na 38 samochodów

Park Inn by Radisson położony jest w Poznaniu 400 m. od Starego Rynku. Oferuje 166
klimatyzowanych pokoi, w tym, 3 apartamenty Suite oraz 3 pokoje przystosowane dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. 75 pokoi ma dostęp do tarasu lub balkonu. Każdy pokój został wyposażony w
telewizor z płaskim ekranem i dostęp do kanałów satelitarnych, a goście mogą bezpłatnie korzystać z
Wi-Fi oraz salki fitness. Podziemny parking hotelowy mieści 38 samochodów. Restauracja Live Inn
zaprasza miłośników dobrej kuchni.

Monika Nowicka

monika.nowicka@parkinn.com

tel. 61/ 672 46 60

www.parkinn.pl/hotel-poznan
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SHERATON HOTEL *****
ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań

●
●
●
●
●
●

4 sale konferencyjne, 350m2 powierzchni konferencyjnej,
270 miejsc konferencyjnych w układzie teatralnym w 3 salach + 12 osób boardroom,
wydarzenia w największej sali do 200 uczestników w układzie teatralnym,
od 260 do 360 miejsc noclegowych (w zależności od typu pokoju)
basen zlokalizowany na ostatnim piętrze,
Restauracja Rynek i Some Place Else.

Sheraton Poznan Hotel to 5-gwiazdkowy hotel w centrum Poznania, który wyróżnia komfort,
przyjazna atmosfera i najwyższa jakość usług. Hotel położony jest naprzeciwko Międzynarodowych
Targów Poznańskich, w odległości zaledwie 700 m od Dworca Poznań Główny i tylko 15 min drogi
samochodem z lotniska. Poza doskonałym pobytem, hotel oferuje restauracje (Rynek) i bar (Some
Place Else), które sprawdzą się idealnie jako miejsca na spotkania zarówno biznesowe, jak i
prywatne.

Paweł Mroziak, Director of Sales

reservation.poznan@sheraton.com

+48 61 655 2000

+ 48 602 396 796

www.sheratonpoznan.pl
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ILONN HOTEL****
ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań

●
●
●
●
●

6 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 350m2
konferencje do 300 uczestników
77 pokoi
149 miejsc noclegowych
Restauracja GUSTO Food & Wine

Ilonn Hotel to inspirująca przestrzeń dla biznesu oraz Gości szukających wytchnienia i odpoczynku.
77 pokoi zaaranżowanych z najwyższą dbałością o detale i komfort Gości, w pełni multimedialne sale
konferencyjne z możliwością ich łączenia, strefa relaksu z sauną, transport premium do dyspozycji
Gości oraz najwyższy poziom obsługi. Atutem Ilonn Hotel jest jego lokalizacja - z dala od
wielkomiejskiego zgiełku, jednak na tyle blisko, aby w kilkanaście minut znaleźć się w centrum
Poznania.

Katarzyna Feldmann, Kierownik sprzedaży

k.feldmann@ilonnhotel.pl

+48 61 668 75 75

+48 692 043 285

www.ilonnhotel.pl
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MERCURE POZNAŃ CENTRUM ****
ul. Roosevelta 20, 60-829, Poznań

●
●
●
●
●
●
●

liczba sal konferencyjnych: 11,
całkowita pojemność we wszystkich salach w układzie teatralnym: 530 miejsc,
bankiet zasiadany przy okrągłych stołach - do 100 uczestników w jednej sali,
bankiet stojący w formie koktajlu - około 150 uczestników,
konferencja układ teatralny - do 250 uczestników w jednej sali,
228 pokoi,
restauracja Winestone

4 gwiazdkowy Hotel Mercure Poznan Centrum położony jest w biznesowej części Poznania, tuż obok
terenów targowych i spacerowej odległości od Starego Rynku. W 15 minut można dojechać na
lotnisko, a w 5 minut dojść na Dworzec Główny. Atutem hotelu jest duże zaplecze konferencyjne,
Restauracja Winestone oraz własna "cooltowa" cukiernia. Hotel dysponuje 228 klimatyzowanymi
pokojami z bezpłatnym dostępem do Internetu WI-FI, fitnessem i sauną oraz dużym parkingiem

Joanna Wrześniewska, Koordynator Ds. Sprzedaży

H3393-Sl@accor.com

+48 61 855 80 18

www.mercure.com
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CITY PARK HOTEL & RESIDENCE *****
ul. Wyspiańskiego 26a, 60-751 Poznań

●
●
●

2 sale: Sala VIP 30m2, sala Parkowa 75m2
spotkania do 70 osób teatralnie
restauracja: Cucina, Whisky Bar 88, Ułan Browar, kawiarnia Cappuccina

City Park Hotel & Residence to wysokiej klasy obiekt oferujący 35 pokoi hotelowych i 53 przestronne
apartamenty na pobyty długoterminowe z darmowym dostępem do szybkiego Internetu oraz w pełni
wyposażonym aneksem kuchennym na pobyty krótko i długoterminowe. Ta oaza luksusu znajduje się
w niezwykłym miejscu - City Park Poznań - gdzie zabytkowa XIX - wieczna architektura harmonijnie
łączy się z nowoczesnym designem. Na terenie hotelu znajdują się również Centrum Wellness &
Fitness SPArk, sale konferencyjne, restauracja śródziemnomorska Cucina, Whisky Bar 88 oraz
Galeria usługowo-handlowa, które sprzyjają udanemu pobytowi oraz organizacji konferencji.

Paweł Maślankowski Kierownik Działu Sprzedaży

pawel.maslankowski@cityparkhotel.pl, konferencje@cityparkhotel.pl

+48 61 664 09 10

+48 600 929 705

www.cityparkhotel.pl/pl/
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BLOW UP HALL 50/50 ***** [w likwidacji!]
ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań

●

●
●
●

trzy poziomy sal głównych Słodowni na eventy i konferencje mogące pomieścić do 700
uczestników w różnych układach łącznie
każda z sal o powierzchni 450m2
2 salki konferencyjne na 18 i 35 uczestników w układzie teatralnym
22 pokoje w 4 kategoriach

Awangardowy, efektownie zaprojektowany hotel, mieszczący się w zabytkowych zabudowaniach,
należący do kompleksu Starego Browaru. Każdy szczegół hotelu został zaprojektowany tak, by
zapewnić jego gościom niepowtarzalne doznania. Blow Up Hall otrzymał nagrodę Top Hotel 2009 w
kategorii Design dla najlepszych obiektów hotelowych w Polsce. Hotel nie ma recepcji, a pokoje nie
mają numerów. Zamiast klucza goście otrzymują iPhone'a, który umożliwia odnalezienie pokoju i
jego otwarcie. 22 pokoje 4 kategorie pokoi, bogata kolekcja dzieł sztuki, czyni Blow Up Hall 5050
miejscem wyjątkowym. Hotel Blow Up Hall 5050 oferuje również swoje przestrzenie, które są
doskonałym miejscem na organizację wydarzeń biznesowych, od spotkań i szkoleń, przez konferencje,
wydarzenia artystyczne oraz imprezy, do przyjęć i bankietów dla 700 osób.

Jakub Kosicki, Event Manager

j.kosicki@blowuphall5050.com

+48 61 657 99 80

+48 500 161 677

www.blowuphall5050.com
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NH HOTEL POZNAŃ ****
ul. św. Marcin 67, 61-806 Poznań

●

●

●

●

6 sal konferencyjnych, które mieszczą od 16 do 80 osób
całkowita liczba miejsc konferencyjnych: 220 uczestników
stylowa restauracja serwująca nowoczesne dania europejskie
93 pokoje hotelowe

Hotel NH Poznań mieści się w stuletniej kamienicy w handlowej dzielnicy miasta. Można dojść stąd
pieszo do Międzynarodowych Targów Poznańskich, dworca kolejowego i słynnego Starego Rynku.
Choć hotel mieści się w stuletniej kamienicy, wnętrza utrzymane są w jasnym, nowoczesnym stylu.
Do dyspozycji gości są 93 stylowe i przestronne pokoje, które są gustownie urządzone i utrzymane w
stonowanych barwach. W hotelu mieści się stylowa restauracja serwująca nowoczesne dania
europejskie. Na dole znajduje się również strefa wellness z łaźnią turecką, fińską sauną i łaźnią
parową. Hotel udostępnia 6 sal konferencyjnych i parking.

Sales & Marketing Department

sales.nhpoznan@nh-hotels.com

+48 695 442 223

www.nhpoznan.pl

kliknij

kliknij

[powrót na górę strony]

HOTEL VIVALDI POZNAŃ ****
ul. Winogrady 9, 61-663 Poznań

●

●

●

●

●

●

●

4 w pełni wyposażone sale konferencyjne o łącznej powierzchni 180 m2
150 miejsc konferencyjnych we wszystkich salach w układzie teatralnym
Sale konferencyjne z możliwością wyjścia na taras
44 pokoje hotelowe z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz Strefy Saun
70 miejsc noclegowych
Monitorowany parking
Restauracja Cztery Pory Roku

Hotel Vivaldi**** to czterogwiazdkowy obiekt, którego wyróżnia unikalna lokalizacja oraz bardzo
wysoko oceniana jakość świadczonych usług. Hotel znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
pięknego, największego Parku w Poznaniu, a jednocześnie zaledwie 2 km od Międzynarodowych
Targów Poznańskich oraz Dworca Głównego PKP. Do słynnego Starego Rynku dojść można pieszo w
nie więcej niż 15 minut. Doskonałe położenie, komfortowe pokoje, a także znakomite zaplecze
konferencyjne sprawia, iż jest to często wybierany obiekt na organizację konferencji, szkoleń,
spotkań, a także przyjęć okolicznościowych. Hotel stanowi idealne rozwiązanie dla osób
podróżujących zarówno służbowo, jak i w celu wypoczynkowym.

Agnieszka Belter-Walczak Sales Director

agnieszka.belter@vivaldi.pl / sales@vivaldi.pl

+48 61 858 81 00

www.vivaldi.pl/poznan
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HOTEL POZNAŃSKI ***
ul. Krańcowa 4, 62-030, Luboń koło Poznania

●

●

●

●

5 sal konferencyjnych w tym największa do 200 uczestników, łączna ilość uczestników w
układzie teatralnym: 320
715,5 m2 powierzchni konferencyjnej włączając namiot bankietowy (337,5 m2)
100 pokoi standard, 7 pokoi typu Superior
Łączna ilość miejsc noclegowych w hotelu wynosi 188

Hotel Poznański mieści się na pograniczu Poznania oraz Lubonia przy zjeździe z węzła Dębińskiego,
w bezpośredniej bliskości autostrady A2, gwarantującą dogodną komunikację na trasie Berlin Warszawa. Od Międzynarodowych Targów Poznańskich dzieli Hotel zaledwie 5 km, od lotniska
Poznań-Ławica - 10 km. Cicha, spokojna okolica a także sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku
Narodowego zapewnia optymalne warunki do pracy i wypoczynku. Hotel Poznański oferuje 100
komfortowych pokoi standardowych oraz 7 pokoi typu Superior. Ponadto Hotel dysponuje
kompleksem 5 nowocześnie wyposażonych sal konferencyjnych, z których największa może
pomieścić do 200 osób. W obiekcie znajduje się restauracja oraz klub Hotelu Poznańskiego gdzie w
swobodnej atmosferze można spędzenić czas z partnerami biznesowymi.

Marietta Różańska, kierowniczka recepcji

marietta.rozanska@hotelpoznanski.pl I marketing@hotelpoznanski.pl

+48 694 413 779

www.hotelpoznanski.pl
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HOTEL SAFIR ***
ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań

●

●

●

●

●

●

●

●

●

9 sal (A,B,C,D(D1),E,E1,F,G,H) z możliwością częściowej aranżacji ścian mobilnych,
dokładny wykaz sal dostępny TUTAJ
ponad 600m2 łącznej powierzchni konferencyjnej
60 miejsc noclegowych, 32 pokoje
dobra lokalizacja: 5 km od centrum Poznania, Targów Poznańskich, lotniska oraz Dworca
PKP i PKS oraz niespełna 3 km od węzła autostrady A2 i S5
Ilość miejsc siedzących w restauracji: 200 – we wszystkich salach konsumpcyjnych.
Liczba miejsc parkingowych: 100 – parking strzeżony, 20 – parking monitorowany.
bankiet przy okrągłych stołach: do 200 uczestników
bankiet przy stolikach koktajlowych np impreza z djem: do 170 uczestników
doskonale wyposażone sale konferencyjne, duża ilość gniazd elektrycznych, przyłącza
siłowe itd. Hotel doskonały m.in. na szkolenia informatyczne

Hotel Safir to komfortowy obiekt, zlokalizowany w odległości 5 km od centrum Poznania, Targów
Poznańskich, lotniska oraz Dworca PKP i PKS oraz niespełna 3 km od węzła autostrady A2 i S5, w
niedalekim sąsiedztwie Stadionu Poznań. Oferuje 60 miejsc noclegowych, w tym 32 wygodne,
klimatyzowane pokoje z dostępem do szybkiego Internetu oraz funkcjonalny pokój dla
niepełnosprawnych, restaurację, saunę oraz bezpłatny, monitorowany parking dla gości. Ponadto,
hotel dysponuje bazą szkoleniową i konferencyjną o powierzchni ponad 600 m2.

Roksana Dróbka, Kierownik

+48 604 95 55 77

Przemysław Biechowiak, Dyrektor

+48 600 925 708

rezerwacja@hotelsafir.pl

+48 61 867 37 11 / +48 61 866 60 73

www.hotelsafir.pl
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[kliknij aby powiększyć]
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HOTEL FORZA ***
ul. Dworska 1, 61-619 Poznań

●

●

●

●

●

7 sal konferencyjnych, 470m2 powierzchni konferencyjnej łącznie
łączna ilość uczestników w układzie teatralnym: 420.
24 pokoje hotelowe
51 miejsc noclegowych
Restauracja Fortezza

Trzy gwiazdkowy Hotel ForZa jest otwartą we wrześniu 2013 roku realizacją marzeń połączenia
ponad stuletniego schronu z nowoczesną architekturą. Designerski obiekt urzeka swą elegancją, jak
również wysokim standardem oferowanych usług. Goście do swojej dyspozycji mają 24 komfortowo
wyposażone pokoje, ponad 470 m2 zaplecza konferencyjnego a także Restaurację Fortezza. Każda z
7 sal konferencyjnych jest klimatyzowana oraz wyposażona w profesjonalny sprzęt
szkoleniowo-konferencyjny.

Monika Bachorz, Hotel Manager

manager@hotelforza.pl

+48 506 375 444

www.hotelforza.pl
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MODERNO HOTEL ****
ul. Kolejowa 29, 60-718 Poznań

●

●

●

●

●

6 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 300m2
225 miejsc konferencyjnych we wszystkich salach w układzie teatralnym (szczegóły na
https://www.hotelmoderno.pl/konferencje-poznan)
88 pokoi hotelowych czyli około 176 miejsc noclegowych (w tym pokoje przystosowane dla
osób niepełnosprawnych oraz bezpłatny bezprzewodowy Internet na terenie całego Hotelu)
Restauracja Steak&Grill, Szef Kuchni Maciej Piątek
parking hotelowy przy hotelu

HOTEL MODERNO w Poznaniu powstał z pasji właścicieli do gościnności na najwyższym poziomie.
Został stworzony z myślą o Gościach ceniących nowoczesność i wygodę. Oferuje współcześnie
zaaranżowane wnętrza, zachwycającą smakiem restaurację, profesjonalne sale konferencyjne i
szkoleniowe, gabinet masażu, saunę fińską, monitorowany parking i garaż. Znakomita lokalizacja
hotelu w pobliżu Dworca Głównego PKP, Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz wjazdu na
autostradę A2 to ogromny atut HOTELU MODERNO.

Sales Department

marketing1@hotelmoderno.pl

+48 61 664 66 66

www.hotelmoderno.pl
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[powrót na górę strony]

HOTEL DESILVA PREMIUM POZNAŃ ****
ul. Piekary 5 61-823 Poznań

●

●

●

●

●

4 sale konferencyjne o łącznej powierzchni 200m2 (zobacz rozkład sal)
wydarzenia do 240 uczestników
60 nowoczesnych pokoi w tym 1 przestronny pokój typu executive
138 miejsc noclegowych
Restauracja Hotelowa

Hotel DeSilva Premium Poznań znajduje się w centrum Poznania przy ulicy Piekary. Dogodne
położenie tuż przy ulicy św. Marcin, niewielka odległość od Starego Rynku i Starego Browaru czyni
lokalizację hotelu idealną w podróży służbowej lub turystycznej. Hotel DeSilva Premium Poznań
oddaje do dyspozycji Gości 60 nowocześnie i komfortowo urządzonych pokoi w tym 1 przestronny
pokój typu executive, a dodatkowo: 4 sale konferencyjno-bankietowe z pełnym wyposażeniem,
restaurację z zewnętrznym tarasem, Lobby Bar z kominkiem i dużym ekranem TV, studio fitness,
bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie całego hotelu oraz całodobowy DeSilva
Shop z przekąskami i napojami.

Ewelina Strauchmann Specjalista ds. Sprzedaży

e.strauchmann@desilva.pl

+ 48 61 65 88 000

+48 668 873 717

www.desilva.pl/poznan
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[powrót na górę strony]

HOTEL KOLEGIACKI ****
Plac Kolegiacki 5, 61-841 Poznań

●

●

●
●
●

1 sala konferencyjna dla 36 uczetników w układzie teatralnym i 26 uczestników przy
wspólnym stole,
Hotel dysponuje 24 pokojami (3 x 1 os. + 21 x 2 os.) w różnej kategorii:
1 x 1 os. classic poddasze
2 x 1 os. classic patio
2 x 2 os. classic patio
4 x 2 os. classic
5 x 2 os. superior
10 x 2 os. delux
restauracja Patio Prowansja,
taras restauracji na dachu Hotelu z widokiem na Stare Miasto
piwnica ok. 200 m kw. (galerie, wystawy, przyjęcia okolicznościowe, wernisaże).

Hotel Kolegiacki to butikowy hotel nieopodal Starego Rynku. Hotel mieści się w dwóch kamienicachjedna z końca XVIII, druga z początku XIX wieku, wpisanych do rejestru zabytków. W hotelu znajduje
się elegancka kwiarnia w stylu Biedermeier oraz patio w stylu śródziemnomorskim, w którym można
spróbować wykwintnych dań serwowanych przez Szefa Kuchni. Powyżej Sali konferencyjnej, na
otwartej przestrzeni dachu, znajduje się taras widokowy. Gdy przychodzą cieplejsze dni, pełni on
funkcje letniego baru. Panorama miasta oraz widok na trykające się Koziołki Poznańskie codziennie
w samo południe, zaskakuje nawet rodowitych Poznaniaków.

Urszula Karpińska, Manager Hotelu

u.karpinska@hotelkolegiacki.pl

+48 61 855 05 05

www.hotelkolegiacki.pl
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HOTEL EDISON ***
ul. Wypoczynkowa 60, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

●
●
●
●
●
●
●

Liczba sal konferencyjnych: 3,
Liczba miejsc konferencyjnych: 215 (120 + 80 + 15),
Maksymalna liczba uczestników w największej sali w układzie teatralnym: 120,
Ilość pokoi w hotelu: 30 x 1os. (możliwość dostawek w 11) oraz 24 x 2os,
Łączna ilość miejsc noclegowych: 120 (54 pokoje + 5 domków),
Restauracja Lumiere
Duży teren piknikowy wraz z całorocznym namiotem biesiadnym o powierzchni 450 m2
(więcej info wkróce).

Kameralny hotel nad Jeziorem Kierskim, w urokliwym otoczeniu przyrody i niewielkiej odległości od
centrum Poznania (12 km) oraz portu lotniczego Poznań-Ławica (4km). Dla gości, którzy cenią spokój,
ciszę i dogodny dojazd do Poznania. Miejsce idealne zarówno do pracy podczas podróży służbowej,
jak i do odpoczynku od wielkomiejskiego zgiełku. Hotel dysponuje bazą 100 miejsc noclegowych w
pokojach jedno - i dwuosobowych oraz w apartamencie a także 3 salami konferencyjnymi. Hotel
dysponuje dużym terenem piknikowym z całorocznym, klimatyzowanym namiotem biesiadnym o
powierzchni 450 m2 umożliwiającym organizację nawet kilkusetosobowych festynów plenerowych,
pikników, piwnych biesiad oraz imprez firmowych. W hoteu mieści się Lumière Restaurant&Wine
- miejsce idealne na biznesowe lunche lub kolacje, rodzinne weekendowe obiady lub spotkania z
przyjaciółmi. Szef Kuchni Jakub Kasprzak zaprasza do Restauracji Lumière na szeroki wybór dań z
polskiego mięsa, m.in. grillowane steki z sezonowanej wołowiny, dojrzewającej na oczach gości w
przeznaczonych specjalnie do tego procesu szafach. Z hotelowych pomieszczeń roztacza się piękny
widok na jezioro i park.

Sandra Szajek, Specjalistka ds. Marketingu i Sprzedaży

sandra.szajek@hoteledison.com.pl

+48 61 814 27 51

www.hoteledison.com.pl
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CITY SOLEI BOUTIQUE HOTEL ****
ul. Wenecjańska 10, 61-101 Poznań

●

●
●
●

●
●

1 sala konferencyjna o powierzchni 100m2 dzielona na 3 mniejsze za pomocą szklanych
drzwi,
ilość miejsc w sali w układzie teatralnym: 70 osób,
ilość miejsc w sali w układzie standing party: 100 osób,
hotel dysponuje 22 pokojami (41 miejsc noclegowych): 4 x pokój 1-osobowy comfort / 4 x
pokój 1-osobowy superior / 2 x pokój 2-osobowy twin comfort / 4 x pokój 2-osobowy twin
superior / 5 x pokój 2-osobowy comfort / 2 x pokój 2-osobowy superior / 1 apartament,
hotel posiada restaurację, ogródek oraz bar czynny 24h/dobę,
wystrój pokoi inspirowany jest miastami z całego świata np. Kioto, Hawana, Paryż czy
Marakesh.

Rozpocznij swoją podróż dookoła świata w zlokalizowanym w centrum Poznania City Solei Boutique
Hotel. Wnętrza każego z 22 pokoi wyróżnia indywidualny design, inspirowany klimatem
najpiękniejszych miast, łączy je komfort i wysoki standard. Dla gości biznesowych City Solei
Boutique Hotel zapewnia 3 nowoczesne, w pełni wyposoażone , klimatyzowane sale konfrencyjne,
posiadające bezpłatny dostęp do WiFi. Międzynarodowa kuchnia City Kitchen zachwyca jakością
obsługi, atmosferą oraz bogatą selekcją win, posiadających najwyższą jakość rekomendowaną przez
Mileżyński Wines.

Małgorzata Trela, Event Manager

malgorzata@citysolei.pl

+48 501 415 179

www.citysolei.pl
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HOT_elarnia****HOTEL&SPA i SPA_larnia DAY SPA
ul. Morenowa 33, 62-040 Puszczykowo

●

●
●
●
●

●

5 sal konferencyjnych, łącznie 315 miejsc konferencyjnych w układzie teatralnym we
wszystkich salach,
największa sala na 150 miejsc w układzie teatralnym o powierzchni 190 m2,
24 pokoje hotelowe,
60 miejsc noclegowych,
SPA_larnia (SPA) o powierzchni 1000m2, 6 gabinetów SPA, pięknie zdobiony basen
wypełniony krystalicznie czystą ozonowaną wodą, podgrzewaną do temperatury 32 stopni,
sauny, jacuzzi oraz pomieszczenie do wypoczynku,
restauracja TASTE_it specjalizująca się w nowoczesnych wariantach tradycyjnych dań
kuchni wielkopolskiej, w roku 2017 wyróżniona w III edycji Żółtego Przewodnika
Gault&Millau Polska 2017 (szef kuchni Jacek Blicharski),

●

obiekt wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.

Czterogwiazdkowy boutique hotel HOT_elarnia**** oraz DAY SPA SPA_larniakcal to magiczne
miejsca powstałe z rodzinnej pasji do tworzenia rzeczy nieprzeciętnych. Kompleks położony jest 15
minut drogi od centrum Poznania, w starej części malowniczego Puszczykowa otoczonego lasami
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Początkowo, w podziemiach dawnej manufaktury w
podpoznańskim Puszczykowie, powstała wypełniona artyzmem, inspirowana dawną industrialnością
DAY SPA - SPA_larniakcal. Dziś, 6 lat później ,na pełnych obrotach funkcjonuje kompleks, którego
elementami składowymi są dodatkowo cieszący sie uznaniem 4**** boutique Hotel HOT_elarnia
oraz urzekająca smakami i aromatami restauracja TASTE_it. HOT_elarnia**** wyróżnia się
indywidualnym i rozpoznawalnym charakterem. Jest to miejsce o wyjątkowej architekturze,
zaprojektowane z wielką miłością do nowoczesnego designu. Bartosz Konieczny – architekt obu
obiektów, w swoich projektach połączył niekonwencjonalnie polskie tradycje, z nowatorskimi
inspiracjami, tworząc eklektyczną, a zarazem spójną całość. HOT_elarnia**** to miejsce, które
zaskakuje i zachwyca swoich gości na każdym kroku. Dogodne położenie, niebanalna architektura,
przemyślana koncepcja SPA, wyselekcjonowana oferta restauracji i zamiłowanie do szczegółów
tworzą idealne miejsce do organizacji szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych, imprez
integracyjnych oraz wyjazdów motywacyjnych.

Joanna Jerzykowska

rec@spalarnia.com.pl

+48 728 499 988

Katarzyna Chyczewska

rec@spalarnia.com.pl

+48 536 944 935

www.hotelarnia.pl
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DON PRESTIGE RESIDENCE
ul. Święty Marcin 2, 61-803 Poznań

●
●
●
●
●
●

3 sale konferencyjne,
całkowita liczba miejsc konferencyjnych : 120,
największa sala pomieści 90 osób w układzie teatralnym,
liczba pokoi w hotelu: 73,
łącznie 140 miejsc noclegowych,
na terenie hotelu znajduje się Bar Shades

Rezydencja Don Prestige położona w centrum Poznania, zaledwie dwie minuty drogi od Starego
Rynku to miejsce zaprojektowane z myślą o potrzebach naszych gości. Obiekt oferuje komfortowy
wypoczynek w eleganckich pokojach oraz apartamentach, wieczorny relaks w barze Shades i
możliwość organizacji spotkań biznesowych w nowoczesnych salach konferencyjnych.

Sara Winiarz

sales@donprestige.com

+48 694 400 501

+48 61 859 05 90

www.donprestige.com
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HOTEL ROYAL ***
ul. Św. Marcin 71, 61-808 Poznań

●
●
●
●
●

2 sale konferencyjne,
całkowita liczba miejsc w obydwóch salach - 80 osób w układzie teatralnym,
większa sala ART. DECO do 50 osób w układzie teatralnym,
37 pokoi hotelowych (twin i double), 65 miejsc noclegowych
restauracja i pełna oferta gastronomiczna dla konferencji.

Hotel Royal to przytulny hotel butikowy położony w centrum Poznania - blisko Starego Rynku,
dworca kolejowego Poznań Główny i Międzynarodowych Targów Poznańskich. Hotel, który łączy w
sobie wyjątkowość zabytkowego miejsca i jego historii z nowoczesną aranżacją i wystrojem
wnętrz jest idealnie dostosowany do potrzeb klientów biznesowych. Dysponuje dwiema
klimatyzowanymi salami konferencyjnymi wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt multiemdialny oraz
dostęp do WIFI. Ich dodatkowym autem jest dostęp do naturalnego światła dziennego oraz
usytuowanie w zaciszu dziedzińca hotelowego. Spokojna atmosfera gwarantuje doskonałe warunki
podczas ważnych spotkań. W hotelu mieści się lobby bar, czynny dla Gości przez całą dobę. Hotel
Royal w Poznaniu gwarantuje komfortowe noclegi w przytulnie urządzonych pokojach, kameralną
atmosferę oraz atrakcyjne ceny. Obiekt zapewnia obsługę 24/7 lobby baru i recepcji.

Bartosz Łukowiak, Dyrektor Hotelu, Konferencje, Sprzedaż i Marketing

bartek@hotel-royal.com.pl

+48 61 85 82 300

www.hotel-royal.com.pl
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HL Hotel Lechicka
ul. Lechicka 101, Poznań

●
●
●
●
●
●
●

●

4 wyposażone sale konferencyjne w tym jedna z atrakcyjnym widokiem
liczba miejsc noclegowych: 200, liczba pokoi: 100
całkowita liczba miejsc konferencyjnych we wszystkich salach w układzie teatralnym: 205
liczba uczestników bankietu w układzie zasiadanym przy okrągłych stołach: 100
liczba miejsc parkingowych: hala garażowa 12, przed budynkiem 30
w obiekcie znajduje się basen i sauna
restauracja Lechicka serwująca smaczą polską kuchnię, ilość miejsc siedzących w
restauracji: 100
niedaleko obiektu znajduje się FORT VI, doskonale zachowana fortyfikacja. Istnieje
możliwość organizacji zwiedzania oraz wydarzeń w forcie. W ofercie m.in. imprezy
integracyjne, team building, survival, prezentacje produktowe, konferencje, pikniki
firmowe, warsztaty, wigilie firmowe, szkolenia, ogniska, laser tag, paintball, szkolenia
militarne.

Wyobraź sobie spokojny hotel poza ścisłym centrum Poznania, w którym najważniejszy jesteś Ty i
Twoja rodzina. Nasz zespół wierzy, że wszyscy goście zasługują na obsługę na najwyższym poziomie
w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, w której poczujesz się jak u siebie w domu. Pokoje w naszym
hotelu są jasne, komfortowe oraz bardzo ciche, posiadają klimatyzację oraz dostęp do Wi-Fi.
Posiadamy kilka przestronnych apartamentów z osobną sypialnią oraz salonem oraz pokoje
dwuosobowe oraz jednoosobowe. Wszystkie pokoje wyposażone są w biurka, dla wszystkich
pragnących w ciszy popracować, oraz w telewizory, dla wszystkich tych, którzy pragną po prostu się

zrelaksować po intensywnym dniu w pracy lub zwiedzania. Obiekt jest dezynfekowany
profesjonalnymi, koncesjonowanymi środkami do dezynfekcji DEZASEPT oraz ozonowany dla
spokojnego, bezpiecznego pobytu naszym gościom. Posiłki serwujemy z zachowaniem wszystkich
niezbędnych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, zarówno do pokoi jak i w naszej spokojnej i
dużej restauracji na parterze budynku. Znajdujemy się w dogodnej lokalizacji poza ścisłym centrum,
jednak w odległości kilku minut podróży do wszystkich głównych atrakcji Poznania oraz jezior
znajdujących się w okolicy.

Monika Sterzel

monika.sterzel@hotel-lechicka.pl

+48 734 214 331

www.hotel-lechicka.pl
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GRAND ROYAL HOTEL****
ul. Głogowska 358a, 60-101, Poznań

●
●

●
●
●
●
●

3 w pełni wyposażone sale konferencyjne oraz kameralna sala VipRoom,
całkowita liczba miejsc konferencyjnych we wszystkich salach modułowo łączonych, w
układzie teatralnym: 300,
66 pokoi hotelowych w tym luksusowy Apartament Prezydencki,
Całkowita liczba miejsc noclegowych we wszystkich pokojach to 150,
restauracja Finzezja,
strefa spa, basen, sauna, jacuzzi, solarium, siłownia, bilard,
duży monitorowany parking bezpośrednio przed hotelem

Grand Royal Hotel to idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie wysoką jakości usług
oraz serdeczną i przyjazną atmosferę. Hotel znajduje się 2 minuty jazdy od autostrady A2, oddalony
zaledwie 5,5 km od Międzynarodowych Targów Poznańskich i dworca kolejowego Poznań
Główny.Do dyspozycji jest 61 nowocześnie urządzonych pokoi typu Classic (1 lub 2 osobowych) oraz
5 apartamentów, w tym luksusowy Apartament Prezydencki. Goście hotelu podczas pobytu mogą
bezpłatnie korzystać ze strefy Wellness w Centrum SPA, która obejmuje basen, sauny, jacuzzi oraz
dużą siłownię.Unikatowy klimat hotelu nadają: akwarium z rybami słodkowodnymi o pojemności
9000 litrów oraz 90-cio calowe telewizory znajdujące się w Ogrodzie Zimowym i Lounge Barze,
gdzie można napić się aromatycznej kawy. Mnogość smaków przez starannie dobrane receptury
zapewni Restauracja Finezja, w której ofercie znajdują się dania kuchni polskiej oraz
międzynarodowej.Grand Royal Hotel posiada również bogate zaplecze konferencyjno- bankietowe.
W hotelu znajdują się 4 wielofunkcyjne sale, wyposażone w nowoczesny sprzęt konferencyjny. Sale, o
łącznej powierzchni ponad 240 m2, są usytuowane na parterze, dają elastyczne możliwości
aranżacyjne.

Agata Maślankiewicz, Kierowniczka Działu Sprzedaży

a.maslankiewicz@grandroyalhotel.pl

+48 601554026

www.grandroyalhotel.pl
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HOTEL 500 TARNOWO PODGÓRNE ***
Poznańska 139, 62-080 Tarnowo Podgórne

●
●

●

●
●
●
●

●
●

11 sal konferencyjnych,
łączna całkowita ilość miejsc konferencyjnych we wszystkich salach: 365 w układzie
teatralnym
największa sala o powierzchni 350 m2 może pomieścić 300 uczestników w układzie
teatralnym
najmniejsza sala o powierzchni 35 m ² pomieści 25 uczestników w układzie tetaralnym
układ sal: kliknij.
sala bankietowa (połączone sale ,,ABCD’’) o powierzchni 350 m ²
170 pokoi w tym 4 apartamenty, 2 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 21
pokoi z dużym łóżkiem małżeńskim, 143 pokoje z dwoma oddzielnymi łóżkami
338 miejsc hotelowych
w odległości 1,5 km od hotelu znajduje się kompleks basenowo - rekreacyjny Tarnowskie
Termy

Hotel 500 Tarnowo Podgórne położony jest jedynie 18 km od centrum stolicy Wielkopolski. Poznań i
okolice miasta są skomunikowane siecią połączeń drogowych oraz kolejowych, dzięki czemu hotel
stanowi świetną bazą wypadową. Dedykowany jest szczególnie dla osób, które uczestniczą w
spotkaniach biznesowych w stolicy Wielkopolski. Większość pokoi hotelowych ma malowniczy widok
na ogród o powierzchnii 1 ha. W cenę noclegu wliczone jest śniadanie w formie bufetu szwedzkiego.
Do dyspozycji jest 170 pokoi, każdy z łazienką, telewizorem oraz dostępem do bezpłatnego Internetu.
Przestronne, klimatyzowane sale konferencyjne z dostępem do światła dziennego stanowią podstawę
zaplecza szkoleniowego naszego obiektu na terenie Wielkopolski. Sale konferencyjne mogą
pomieścić od 100 do nawet 300 osób. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość organizacji tłumaczeń
symultanicznych. Dzięki systemowi ścian przesuwnych wszystkie duże salę posiadają możliwość
podziału na mniejsze pomieszczenia.Goście w ramach pobytu w hotelu mogą skorzystać z sauny
suchej, pograć w bilard, piłkarzyki, tenisa stołowego czy badmintona. Ponad to do dyspozycji gości
jest piękny, ponad 1 ha ogród z oczkiem wodnym, który jest idealnym miejscem na organizację grilla,
przyjęcia na świeżym powietrzu lub imprezy integracyjnej. Na terenie Hotelu znajduje się
restauracja serwująca dania kuchni polskiej oraz kuchni europejskiej. Dodatkowym atutem jest fakt,
że w bliskim sąsiedztwie Hotelu znajdują się nowo otwarte tarnowskie Termy.

Marietta Gabryelska, Dział Marketingu HOTEL 500

tarnowo@hotel500.com.pl

+48 61 896 24 00 / + 48 61 896 24 32

kliknij

www.hotel500.com.pl/tarnowo-podgorne

kliknij (Tarnowo Podgórne, 20 km od centrum Poznania oraz 15 km od portu lotniczego
Poznań-Ławica)

[powrót na górę strony]

HOTEL DELICJUSZ *** STĘSZEW
Poznańska 1, 62-060 Stęszew

●

●
●

●
●
●

●

●
●

105 pokoi, 200 miejsc (30 pokoi jednoosobowych, 70 pokoi dwuosobowych, trzy
apartamenty, w tym dwa typu Lux oraz dwa pokoje trzyosobowe)
11 sal konferencyjnych
1000 miejsc konferencyjnych w układzie teatralnym - łączna ilość miejsc konferencyjnych
w obiekcie
pojemność największej sali: 500 miejsc w układzie teatralnym
restauracja Dello Ristorante (szef kuchni Roop Lal Balu)
pole piknikowe z terenem zielonym dla około 5000 uczestników ( więcej o polu
piknikowym w bazie Event w plenerze [kliknij] )
ogórdek grillowy z terenem zielonym (zadaszenie stałe dla około 600 osób) pozwalający
na huczne biesiady staropolskie połączone z pieczeniem prosiaka lub barana oraz
wyśmienitymi zestawami grillowymi.
Deli Park - idealne miejsce na rodzinną imprezę firmową oraz eventy w plenerze
mnóstwo oryginalnych atrakcji, 5000 m2 placu zabaw na świeżym powietrzu ( więcej o
atrakcjach w bazie TOP Incentive [kliknij] )

Centrum Hotelowo-Konferencyjne "Delicjusz" jest usytuowane w odległości ok. 15 km od centrum
Poznania, bezpośrednio przy trasie nr 5 w kierunku Wrocławia, ok. 6 km od zjazdu z autostrady A2
(węzeł Komorniki), w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ogromnym udogodnieniem
jest łatwy i szybki dojazd na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Swoim gościom hotel zapewnia
bezpłatny transport na tereny wystawowe podczas większych imprez targowych Poznania. Dużą
zaletą jest niewątpliwie sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego, co umożliwia gościom
obcowanie z przyrodą, organizowanie wycieczek pieszych, rowerowych i konnych licznymi szlakami
turystycznymi. Centrum posiada 105 pokoi mogących pomieścić maksymalnie 200 osób w tym 30
pokoi jednoosobowych, 70 pokoi dwuosobowych, trzy apartamenty, w tym dwa typu Lux oraz dwa

pokoje trzyosobowe. Obiekt posiada kilka klimatyzowanych sal konferencyjnych, z których
największa ma powierzchnię ok. 500 m2. Oprócz sal bankietowych i konferencyjnych, do dyspozycji
gości jest zadaszone miejsce w ogrodzie, pole piknikowe otoczone lasem z przeznaczeniem na
organizację imprez masowych oraz kilkuset metrowa sala z barem, parkietem, bowlingiem, bilardem
i strefą gier Xbox. Restauracja proponuje dania charakterystyczne dla regionu wielkopolskiego,
poleca również dania tradycyjnej kuchni polskiej wzbogaconej o klasyczne potrawy kuchni
międzynarodowej. Wszystkie potrawy przygotowywane są z mięsa pochodzącego z własnej hodowli
lub od sprawdzonych dostawców, a warzywa i owoce pochodzą z własnych upraw. Bogata oferta,
przepiękna lokalizacja, a także nowoczesne i funkcjonalne wnętrza hotelu, zapewniają komfortowe
warunki wypoczynku.

Sebastian Grosy, Manager ds. szkoleń, konferencji i imprez firmowych

s.grosy@delicjusz.pl

+48 604 626 197

kliknij

www.delicjusz.pl

Lokalizacja: kliknij / 20 km od centrum Poznania, bezpośrednio przy trasie nr 5 w kiernku
Wrocławia, ok. 6 km od zjazdu z autostrady A2 (węzeł Komorniki)

[powrót na górę strony]

Hotel Rodan *** Skrzynki, Kórnik
Poznańska 5D, 62-035 Kórnik

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

26 nowoczesnych, komfortowych pokoi + apartamenty o podwyższonym standardzie
łączna ilość miejsc noclegowych: 60
restauracja z tarasem zewnętrznym, z widokiem na korty tenisowe
usługi konferencyjne (sale konferencyjne o łącznej powierzchni ponad 350m2)
5 sal konferencyjnych, łącznie 476 miejsc konferencyjnych we wszystkich salach w
układzie teatralnym
największa sala konferencyjna mogąca pomieścić 185 osób w układzie teatralnym
8 kortów tenisowych (5 kortów krytych, 3 odkryte) w tym 1 kort do gry w badmintona
siłownia o powierzchni 200m2
plac zabaw dla dzieci
polana piknikową na imprezy grillowe

Hotel Rodan to obiekt położony w fantastycznej lokalizacji nad jeziorem Skrzynki, 15 km od centrum
Poznania z szybkim połączeniem drogowym (dwu pasmowa trasa Katowicka), oraz w pobliżu
miejscowości Kórnik słynącej z Zamku i pięknego arboretum. Cechą hotelu jest jego sportowy
charakter m.in. 8 kortów tenisowych (w tym 3 kryte) oraz siłownia o powierzchni 200m2. Hotel
posiada bogate zaplecze konferencyjne a hotelowa restauracja tworzy dania w oparciu o zdrową,
ekologiczną żywność, oraz świeże, lokalne produkty. Hotel Rodan powstał w 2006 roku, a w 2011
został rozbudowany zyskując nowe, ciekawe wnętrza.

Marta Nowak

marta.nowak@hotel-rodan.pl

+48 885 885 527

kliknij

www.hotel-rodan.pl

Lokalizacja: kliknij / 15 km od centrum Poznania, 20 minut jazdy samochodem z Ronda Rataje
dwupasomową drogą S11

[powrót na górę strony]

GREEN HOTEL
Jeziorna 1A, Komorniki (gmina Komorniki)

●

●

●

●
●

210 miejsc konferencyjnych w układzie teatralnym w największej sali (sale I+II+III),
łącznie 219 m2
dodatkowo 5 sal kameralnych i gabinetowych (łącznie 66 miejsc w układzie U + 10 miejsc
przy okrągłym stole)
44 pokoje, maksymalnie 89 miejsc hotelowych (36 pokoi dwuosobowych, 4 jednoosobowe,
4 aparatmenty)
Park Biesiadny mogący pomieścić nawet 300 osób
Dodatkowe atrakcje: strzelnica na 2 stanowiska, kort tenisowy, siłownia plenerowa

Green Hotel to idealne miejsce pod Poznaniem do organizacji firmowych szkoleń i imprez
plenerowych. W sezonie letnim Hotel zaprasza do malowniczo położonego Parku Biesiadnego. Green
Hotel usytuowany jest w Komornikach pod Poznaniem na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego,
przy trasie Poznań-Wrocław – oddalony tylko o dwa kilometry od zjazdu z autostrady A2 Warszawa –
Berlin i dwanaście kilometrów od centrum miasta i Portu Lotniczego Ławica.

Dawid Michalak

dawid.michalak@greenhotel.pl

+48 506209039

kliknij

www.greenhotel.pl

Lokalizacja: kliknij / oddalony o dwa kilometry od zjazdu z autostrady A2 Warszawa – Berlin
i dwanaście kilometrów od centrum miasta i Portu Lotniczego Ławica.

[powrót na górę strony]

HOTEL WŁOSKI
ul. Dolna Wilda 8, 61-552 Poznań

●

1 nowoczesna i w pełni klimatyzowana sala konferencyjna.

●
●
●
●
●

całkowita liczba miejsc konferencyjnych: 60 (w różnych układach).
70 pokoi 2-osobowych (z możliwością pojedynczego wykorzystania).
140 miejsc w hotelu.
Doskonała lokalizacja w centrum Poznania.
Restauracja Italia serwująca doskonałą, włoską kuchnię.

Włochy słyną z gościnności, wspaniałej kuchni, wyjątkowej atmosfery, życzliwych i uśmiechniętych
ludzi, którzy z radością i pasją podchodzą do swoich codziennych zajęć. Tego wszystkiego można
doświadczyć w Hotelu Włoskim, gdzie stylowe i komfortowe wnętrza są doskonałym uzupełnieniem
personelu, który służy pomocą i dba o warunki sprzyjające pracy i wypoczynkowi. Hotel położony jest
w świetnej lokalizacji zaraz obok Centrum Biznesu przy Placu Andersa oraz w pobliżu Starego
Browaru - centrum handlu, sztuki i rozrywki z przepiękną galerią handlową markowych butików, z
licznymi kawiarniami, restauracjami i klubami (tylko 4 minuty pieszo od hotelu). Idąc dalej wzdłuż
Starego Browaru poznańskim deptakiem (około 10 minut) można dojść do Starego Rynku.
Międzynarodowe Targi Poznańskie znajdują się w odległości 1km. Transport po mieście ułatwią
przystanki komunikacji miejskiej, które znajdują się w pobliżu hotelu oraz współpracujące z hotelem
korporacje taksówkowe i wypożyczalnie samochodów. Do hotelu przylegają zielone tereny Łęgów
Dębińskich, które mogą być doskonałym miejscem do uprawiania sportów, rekreacji, relaksujących
spacerów. Przy hotelu znajduje się przestronny parking strzeżony dla samochodów i autobusów.

Małgorzata Kasprowska, Specjalistka ds. Kluczowych Klientów

biuro@hotelwloski.pl

+48 691 691 963

+48 61 833 52 62

kliknij

www.hotelwloski.pl

Lokalizacja: kliknij

[powrót na górę strony]

HOTEL OSSOWSKI
Dąbrówki 1, 62-006 Kobylnica

●
●
●
●

2 sale konferencyjne
całkowita liczba miejsc konferencyjnych w układzie teatralnym: 150 miejsc
liczba osób w największej sali konferencyjnej – 120 osób
ilość pokoi w hotelu – łącznie 71 pokoi:

- 25 pokoi 1-osobowych z czego 16 z dużym łożem małżeńskim,
- 37 pokoi 2-osobowych z oddzielnymi łóżkami,
- 2 pokoje 2-osobowe typu BIG z łożem małżeńskim + 1 pokój 2-osobowy typu BIG z dwoma
łóżkami
- 5 pokoi 3-osobowych,
●
●
●

1 x luksusowy Apartament
Przestronna restauracja mogąca pomieścić 150 osób
Rozległy teren zielony z lasem sosnowym

Hotel Ossowski to 3-gwiazdkowy obiekt o wysokim standardzie. Hotel położony jest w Kobylnicy przy
drodze krajowej nr 5 (E261) na Szlaku Piastowskim, w odległości zaledwie 12 km od Centrum
Poznania oraz 4 km od Swarzędza. Wyjątkowa lokalizacja sprawia, że Hotel Ossowski jest idealnym
miejscem pobytu dla gości biznesowych, konferencyjnych i turystów.Dogodne położenie, niewątpliwe
walory krajobrazowe, a także 150 miejsc noclegowych i 4 bogato wyposażone sale bankietowe

sprawiają, że nasz obiekt jest miejscem, które idealnie nadaje się do organizacji wszelkiego rodzaju
przyjęć, uroczystości rodzinnych, bankietów, bali, imprez firmowych, a także szkoleń i konferencji.
Hotel zapewnia także parking na ponad 100 samochodów monitorowany i zamykany w nocy.

Magdalena Ossowska-Kropaczewska, Dyrektor Hotelu

magda@hotel-ossowski.com.pl

+48 601 512 293

+48 61 815 81 00

kliknij

www.hotel-ossowski.com.pl

Lokalizacja: kliknij

[powrót na górę strony]

REGATTA HOTEL RESTARUACJA SPA ****
Chojnicka 49, 60-480 Poznań

●
●
●
●
●
●

●

Liczba sal konferencyjnych – 2
Liczba miejsc konferencyjnych – 110
Największa sala konferencyjna – 80 osób
Ilość pokoi – 23 pokoje, wszystkie 1 lub 2 osobowe
Ilość miejsc noclegowych w hotelu - 46
Restauracja Blue Marina, która może pomieścić maksymalnie 115 osób, lokalizacja nad
jeziorem.
Kolacja zasiadana już od 80 zł / os.

Regatta Hotel Restauracja Spa**** położony nad malowniczym krajobrazem Jeziora Kierskiego to
niesamowite miejsce łączące rodzinną pasję z najwyższymi standardami obsługi. Wnętrza Hotelu
urządzone ze smakiem i światowymi standardami architektury tworzą przepiękne tło dla spotkań
biznesowych, konferencji i uroczystości rodzinnych. Do dyspozycji Gości są 23 komfortowo
urządzone pokoje. Hotel posiada także bogate zaplecze konferencyjne i biznesowe. Na ucztę
podniebienia i smaków zaprasza restauracja Blue Marina natomiast chwile relaksu w marokańskich
rytuałach zapewni strefa Wellness&SPA. RESTAURACJA Blue Marina jest tworzona przez ludzi, dla
których gotowanie to pasja i odpowiedzialność. Jej domeną jest kuchnia międzynarodowa ze
szczególnym uwzględnieniem zdrowych, lokalnych produkty, w tym ryb z pobliskich jezior,
sezonowych owoców i warzyw oraz produktów ekologicznych. Tatar**** i steki z wyselekcjonowanej
polędwicy wołowej wygrywają w plebiscytach kulinarnych. WELLNESS&SPA wyjątkowe miejsce
relaksu i zadumy. Goście hotelu mają dostęp do strefy Wellness (basen z przeciwprądem, sauna
turecka i fińska, jacuzzi, salka fitness).

bogumila.hanys@regattahotel.pl

+48 502 78 78 75

kliknij

www.regattahotel.pl

Lokalizacja: kliknij

[powrót na górę strony]

FAIRPLAYCE PARK REKREACYJNO SPORTOWY ***
Bożydara 10, 61-607 Poznań

●
●

●
●
●
●

●
●

Hotel i park rekreacyjno sportowy
Dwie w pełni wyposażone sale konferencyjne: duża na około 40-50 osób i mała na około
6-8 osób
Łączna ilość miejsc konferencyjnych: 63
20 pokoi ( w tym jeden typu Superior oraz jeden apartament typu Junior Suite)
Łączna ilość miejsc noclegowych: 45 osób
klub fitness (premium), korty tenisowe, korty badmintona, korty squasha i tenisa
stołowego
Restauracja "Nad różanym Potokiem"
Teren do imprez w plenerze na około 200-300 osób [więcej w bazie Event w plenerze
wkrótce]

FairPlayce to wyjątkowy hotel zintegrowany z parkiem rekreacyjno-sportowym zachęcającym
zarówno do aktywnego wypoczynku, jak i odbycia podróży biznesowej. Jest to idealne miejsce do
organizacji wszelkiego typu eventów, imprez okolicznościowych oraz szkoleń. Prócz komfortowej
sali konferencyjnej obiekt oferuje możliwość organizowania eventów w otwartej przestrzeni
otoczonej zielenią. Wyróżnia nas to, iż prócz pokoi o wysokim standardzie posiadamy bogatą bazę
sportowo-rekreacyjną : korty do tenisa, badmintona, squasha i tenisa stołowego. Na siłownię
(premium) i zajęcia fitness wejście jest gratis. Na masaże i korty goście hotelowi mają 10 % rabat.
Hotel, restauracja, sport, sala konferencyjna – wszystko pod jednym dachem. Do dyspozycji jest 20
klimatyzowanych, przestronnych, komfortowo wyposażonych pokoi z widokiem na bujną zieleń
terenów nadwarciańskich. Hotel posiada 20 pokoi, w tym jeden pokój typu Superior oraz jeden
Apartament typu Junior Suite. Wszystkie pokoje mogą być wykorzystane jako pokoje jedno lub
dwuosobowe. Łączna liczba miejsc noclegowych to 45 osób. Hotel zintegrowany jest z Parkiem
Rekreacyjno-Sportowym fairPlayce zachowując jednak przy tym pełen komfort niezależności. Dzięki
temu, bez wychodzenia z budynku, o każdej porze roku można skorzystać z klubu fitness (premium),
kortów tenisowych, kortów badmintona, kortów squasha czy tenisa stołowego (specjalne zniżki dla
gości hotelu). Położenie w północnej części Poznania (6 km od Starego Rynku) zaprasza do rozmaitej
aktywności fizycznej. Okolica zachęca do spacerów, biegania i uprawiania nordic walking na
oznakowanych szlakach turystycznych i rowerowych. Ofertę uzupełnia Restauracja „Nad różanym
Potokiem”, która to oferuje świeżo przygotowane posiłki w nasłonecznionym wnętrzu. Wszystkim
gościom oferowany jest bezpłatny, monitorowany parking.

Bartosz Rodewald Manager Hotelu fairPlayce

b.rodewald@fairplayce.pl

+48 728 941 938

kliknij

www.fairplayce.pl/hotel-poznan

Lokalizacja: kliknij

[powrót na górę strony]

HOTEL IBIS POZNAŃ PÓŁNOC **
ul. Konwaliowa 3, 62-002 Suchy Las

●

●
●
●

●

●
●

●

●

3 małe sale konferencyjne z możliwością połączenia w 1 dużą i 1 małą z osobnym
wejściem.
Łącznie wszystkie sale konferencyjne mogą pomieścić 90 osób w układzie teatralnym.
Największa sala pomieści 60 osób w układzie teatralnym.
Hotel posiada 77 pokoi (42 pokoje z dużym łóżkiem, 34 pokoje z dwoma osobnymi i 1
pokój dla niepełnosprawnych z tzw. dostawką)
We wszystkich pokojach mogą nocować 2 osoby oprócz pokoju dla niepełnosprawnych
gdzie może być ich 3.
Łączna ilość miejsc noclegowych to 154.
Hotel posiada restaurację (szef kuchni Krystian Niewiarowski) oraz BAR, który jest
otwarty 24h na dobę.
Goście mają także do dyspozycji darmowe WiFi, pokój Fitness, ogródek, oraz hotelowy
komputer z dostępem do internetu.
Na terenie hotelu znajduje się stacja do ładowania samochodów elektrycznych

Wybudowany w 2016 roku hotel ibis Poznań Północ znajduje się pomiędzy centrum Poznania,a
obwodnicą S11. Dysponuje 77 komfortowymi, klimatyzowanymi pokojami z dostępem do Internetu, z
czego jeden jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie hotelu znajdują się
rówież w pełni wyposażona sala konferencyjna, centrum fitness, parking z dwoma stanowiskami do
ładowania samochodów elektrycznych. Do dyspozycji gości jest Lobby bar czynny 24 h oraz
restauracja. Przy korzystaniu z nawigacji sugerujemy wpisać ul. Forteczną w Suchym Lesie.

Barbara Pancewicz Zastępca Kierownika Recepcji

H9834@accor.com

+48 61 227 32 00

kliknij

Strona www: kliknij

Lokalizacja: kliknij

[powrót na górę strony]

IBIS POZNAŃ STARE MIASTO **
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 61-863 Poznań

●
●
●
●

1 duża sala konferencyjna (50m²), która może być podzielona na 2 mniejsze (po 25m²).
Mała sala: 12 osób w układzie U i 25 w formie koktajlu.
Duża sala: 25 osób w układzie U i 50 w formie koktajlu.
Całkowita liczba miejsc konferencyjnych: 40 w układzie teatralnym.

●

●
●
●

●

146 pokoi (wszystkie do wykorzystania przez 1 lub 2 osoby (118 pokoi z dużym łóżkiem,
28 pokoi z 2 oddzielnymi łóżkami)
Łączna ilość miejsc noclegowych w hotelu – 292
Restauracja Ibis Kitchen
Parking podziemny (dodatkowo płatny), bezpłatna przechowalnia bagażu, kącik dla dzieci,
hotel przyjazy zwierzętom (opłata za zwierzę – 20 pln).
Hotel mieści się w odległości 10 min piechotą od Starego Rynku, w sąsiedztwie rzeki
warty.Nieopodal hotelu znajdują się 3 duże centra handlowe: Stary Browar, Posnania –
obydwa 10 mon piechotą, Malta (15 min piechotą).

Hotel Ibis Poznań Stare Miasto znajduje się w centrum miasta, w pobliżu Starego Rynku i rzeki
Warty. Osoby będące w podróży służbowej na pewno docenią łatwy dojazd do dworca PKP i na teren
Międzynarodowych Targów Poznańskich (5 min). Goście spędzający w hotelu wolny czas będą mogli
odpocząć nad jeziorem Malta. W ofercie hotelu znajduje się 146 komfortowych, klimatyzowanych
pokoi z bezprzewodowym dostępem do Internetu, dwie sale konferencyjne, całodobowy bar z
przekąskami i zadaszony parking (płatny).

Ewelina Maison, Kierownik ds. Rezerwacji

H3110-RE@accor.com

+48 61 858 44 00
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LAVENDER HOTEL POZNAŃ ****
ul.Leszczyńska 13, 60-115 Poznań

●
●
●

●
●
●

16 pokoi standardowych, 3 o podwyższonym standardzie oraz 1 apartament.
40 miejsc noclegowych.
Pokoje Classic i Lux (dodatkowo pakiet powitalny oraz możliwość korzystania z sauny i z
siłowni)
3 sale konferencyjne: Słoneczna (30 osób), Biała (45 osób) i Widokowa (70 osób).
Pojemność we wszystkich salach w układzie teatralnym: 145 osób.
Restauracja Lavender (dania kuchni włoskiej i grillowej).

Lavender Hotel Poznań położony jest w spokojnej i cichej części Poznania, zaledwie 5 km od
Międzynarodowych Targów Poznańskich, 4 km od autostrady A2 oraz 8,5 km od lotniska Poznań Ławica. Do dyspozycji gości jest 16 nowoczesnych standardowych pokoi, 3 pokoje o podwyższonym
standardzie typu Superior oraz 1 apartament. Po męczącym dniu pracy lub długiej podróży można
odpocząć w hotelowym ogrodzie. Hotel Lavender to idealne miejsce również dla Gości pragnących
zorganizować szkolenia i spotkania biznesowe. Hotel Dysponuje 3 salami o różnej powierzchni w
których można pomieścić w zależności od ustawienia odpowiednio 20, 40 i 80 osób. Sale
konferencyjne są klimatyzowane, wyposażone w sprzęt multimedialny, z dostępem do bezpiecznego
internetu. Personel hotelu zapewni profesjonalną obsługę gastronomiczną podczas spotkania.

Olga Kabus, Kierowniczka Recepcji

info@lavenderhotel.pl

+ 48 61 832 44 81
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EUROHOTEL SWARZĘDZ ***
Cieszkowskiego 33, 62-020, Swarzędz

●

●
●
●
●

7 klimatyzowanych sal konferencyjnych dysponujących naturalnym oświetleniem z
możliwością pełnego zaciemnienia oraz nowoczesnym wyposażeniem (nagłośnienie, ekran,
projektor, sprzęt audio-video)
całkowita liczba miejsc konferencyjnych - 370 w układzie teatralny
największa sala konferencyjna - 250 uczestników w układzie teatralnym
lobby konferencyjne, przestronna sala bankietowa
ilość pokoi w hotelu - 22 - 1 osobowe, 25 - 2 osobowe

●
●
●
●
●

łączna ilość miejsc noclegowych w hotelu - 90
lobby konferencyjne, przestronną salę bankietową
monitorowany parking na sto samochodów
sala bilardowa
duży ogród pozwalający na organizowanie spotkań o charakterze integracyjnym, pikników,
imprez firmowych

EuroHotel Swarzędz to hotel o wysokim standardzie z nowoczesnym
zapleczem konferencyjno-bankietowym. Ten wielofunkcyjny obiekt powstał w 2004 roku i od tego
czasu miał okazję gościć tysiące zadowolonych klientów. EuroHotel Swarzędz położony jest zaledwie
10 km od centrum Poznania. Swarzędz, w którym usytuowany jest Hotel znajduje się przy
międzynarodowej trasie E30 łączącej wschód i zachód Europy, jest ważnym punktem komunikacji
krajowej i zagranicznej. Hotel oferuje usługi z zakresu: organizacji konferencji, szkoleń i spotkań
firmowych, przygotowania wesel, bankietów i innych uroczystości rodzinnych oraz imprez
okolicznościowych.

Agnieszka Zawada - Chmiel, Specjalistka ds. sprzedaży

a.zawada@eurohotel.swarzedz.pl

+48 608 468 941

kliknij

Strona www: kliknij

Lokalizacja: kliknij

[powrót na górę strony]

HOTEL PALAZZO ROSSO ***
ul. Gołębia 661-834 Poznań

●
●

●
●
●
●
●

●

●

całkowita liczba sal konferencyjnych: 1
Sala konferencyjna to kameralne miejsce zlokalizowane pod łukowym, XVII wiecznym
stropem ceglanym.
całkowita liczba miejsc konferencyjnych: 40 w układzie teatralnym
największa sala konferencyjna: 40 osób w układzie teatralnym
ilość pokoi w hotelu: 46
łączna ilość miejsc noclegowych w hotelu: 110
Eatalia - Restauracja proponuje najwyższej jakości kuchnię włoską z elementami
francuskiej i polskiej w nowoczesnym wydaniu. Nominowana do prestiżowego
przewodnika Gault&Millau. Eatalia jest zwycięzcą Culinary Fest 2016.
Bar-a-boo - bar. którego kuchnia to mieszkanka tradycji kulturowych i kulinarnych,
niepowtarzalnych zapachów i kolorów. Ciekawostką jest piec opalany dębowym drewnem.
W Filiżance Caffe - rodzinna inicjatywa proponująca wyśmienite ciasta domowego wypieku,
także vege, bezglutenowe i bezcukrowe, włoską kawę Mauro i niepowtarzalnie miły klimat.

Butikowy Hotel Palazzo Rosso, usytuowany w ścisłym centrum Poznania jest niespotykaną perłą
polskiej architektury. Mieści się w przepięknie odrestaurowanej kamienicy, której historia pamięta
rok 1604. Komfortowe przestrzenie hotelu i wspaniałe staromiejskie otoczenie sprzyjają wizytom
biznesowym oraz wypoczynkowi w Poznaniu. Do dyspozycji jest 45 stylowych pokoi, panoramiczna
winda z widokiem na Ratusz oraz wyjątkowe wewnętrzne patio z biblioteką na 20000 wolumenów, w
którym można miło spędzić czas. Ponadto w obiekcie znajduje się bar, zlokalizowany w zabytkowych
piwnicach pod ceglanym stropem, restauracja proponującą najwyższej jakości kuchnię włoską z
elementami francuskiej i polskiej w nowoczesnym wydaniu, nominowaną do prestiżowego
przewodnika Gault&Millau, a także kameralna kawiarnię, gdzie delektować się można kolorowymi
ciastami domowego wypieku. Hotel położony jest w prestiżowej lokalizacji w centrum Starego Miasta
w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Rynku, XVI wiecznego renesansowego Ratusza oraz Urzędu
Miasta i Fary. Wybór Hotelu Palazzo Rosso oznacza dogodny dojazd na Międzynarodowe Targi
Poznańskie, Dworzec Główny, Lotnisko Ławica, a także komfort przebywania w centrum.

+ 48 61 22 75 447
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SCHOEPS RESIDENCE
ul. Kramarska 9 61-765 Poznań

●

Apartamenty z wyjątkową historią. Był to dom Augustyna Schoepsa, XVIII- wiecznego
rzeźbiarza, autora fontanny symbolizującej porwanie Prozerpiny przez Plutona, stojącej

●
●
●

●

●

●

tuż przy wejściu do poznańskiego Ratusza. Wystrój budynku nawiązuje do jej gospodarza,
oddając cześć jego profesji.
Liczba miejsc noclegowych: 20
Liczba pokoi: 10
Liczba sal konferencyjnych: 1 - winiarnia, wyposażona w ekran oraz rzutnik multimedialny
– około 25 osób w układzie bez stolików.
Parking: W odległości 200 metrów znajdują się dwa parkingi strzeżone. Samochody
można również parkować na pobliskich uliczkach, na oznaczonych miejscach
parkingowych.
Bardzo atrakcyjna lokalizacja w samym sercu Poznania - tuż przy Starym Rynku – 2
minuty piechotą od poznańskiego Ratusza.
W niewielkiej odległości od hotelu oprócz Starego Rynku, znajduje się wiele atrakcji
turystycznych jak np. Muzeum Rogala, czy Blubry – muzeum legend poznańskich. W
promieniu 1,3 km znajdują się Teatr Wielki oraz Filharmonia.

Schoeps Residence usytuowany jest w Poznaniu, 75 metrów od Starego Rynku i 500 metrów od
Muzeum Narodowego. We wszystkich pomieszczeniach można bezpłatnie korzystać z WiFi. Obiekt
dzieli około 130 metrów od ratusza, 270 metrów od Zamku Królewskiego oraz 1 km od centrum
handlowego Stary Browar. W każdym pokoju znajduje się łazienka, biurko, telewizor , szafa i czajnik
oraz sejf. Apartamenty dodatkowo posiadają w pełni wyposażoną kuchnię. Aranżując pokoje i
apartamenty, zadbaliśmy, by każdy szczegół cechowała najwyższa jakość. Dla pełnego komfortu
Gości obiekt wyposażony został w windę. Szyfrowe zamki w drzwiach, zapewniają komfort i swobodę
korzystania z obiektu przez całą dobę – Goście nie są uzależnieni od godzin pracy recepcji a kod
otrzymują za pomocą sms-a w dniu zakwaterowania.

Iwona Pawlak

iwonapawlak@kramarska9.pl

+ 48 515 065 166
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HOTEL IKAR***
ul. Solna 18, 61-735 Poznań

●
●
●
●
●
●

●

5 sal konferencyjnych + business room
320 miejsc konferencyjnych we wszystkich salach w układzie teatralnym
200 miejsc konferencyjnych w największej sali w układzie teatralnym
Noclegi – 233 miejsca, 145 pokoi (w tym80 pokoi 2-os, 57 pokoi 1-os, 8 pokoi STUDIO
3 kategorie – economy, standard, superior
Restauracja – śniadania, dania z karty, obsługa gastronomiczna konferencji, organizacja
bankietów, imprez okolicznościowych
Parking – przed hotelem parking na 100 samochodów – firma prywatna – osobno płatny

Hotel Ikar należący do sieci hoteli AMW jest usytuowany w centrum Poznania. To idealna lokalizacja
dla osób podróżujących służbowo, jak i turystów zwiedzających miasto. Do dyspozycji Gości hotel w
Poznaniu oddaje wygodne pokoje (część z nich jest klimatyzowana) z lodówką, telewizorem, telewizją
kablową oraz bezpłatnym dostępem do internetu. W hotelu dostępny jest także drink bar, gdzie
Goście mogą wypocząć i spotkać się z przyjaciółmi.

Marta Rogowy, Specjalistka ds. Sprzedaży

m.rogowy@amwhotele.pl

+48 61 65 87 107
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HOTEL TOPAZ POZNAŃ CENTRUM ***
ul. Przemysłowa 34A, 61-579 Poznań

●
●

sala konferencyjna mogąca pomieścić 60 osób w układzie teatralnym
48 pokoi (1, 2 i 3 osobowe), 90 miejsc noclegowych

●
●
●

pokoje typu standard i lux
restauracja oferująca wyborną kuchnię polską, mogąca pomieścić 80 osób
doskonała lokalizacja w pobliżu MTP, Starego Browaru, dworca PKS i PKP

Hotel Topaz Poznań Centrum*** powstał w wyniku rewitalizacji po dawnych Warsztatach Szkolnych
Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Unikatowy charakter Hotelu cechuje jego
niska zabudowa z oryginalną infrastrukturą i doskonałą lokalizacją w samym centrum Poznania w
enklawie ciszy i zieleni (w pobliżu Międzynarodowych Targów Poznańskich, Starego Browaru,
dworca PKS i PKP). Na miejscu znajduje się dogodny parking dla gości. Hotel dysponuje 100
miejscami noclegowymi, restauracją na 80 osób oraz powierzchnią konferencyjną dla 60 osób.

Ewelina Bossa, Kierowniczka recepcji

biuro@hotel-topaz.pl

+48 (61) 833 39 04
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HOTEL GAJA ***
ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań

●
●
●
●
●
●
●

2 sale konferencyjne (80m2/50 miejsc + 50m2/30 miejsc)
80 miejsc konferencyjnych w dwóch salach w układzie teatralnym
największa sala konferencyjna - 50 miejsc w układzie teatralnym
ilość pokoi w hotelu: 54 (40/2+14/1)
łączna ilość miejsc noclegowych w hotelu - 94
restauracja z letnim tarasem na dachu z widokiem na Stare Zoo
200m od Międzynarodowych Targów Poznańskich

Hotel Gaja znajduje się w centrum Poznania, w bliskim sąsiedztwie Międzynarodowych Tagrów
Poznańskich oraz dwroca PKP. Pomimo bliskości głównej trasy wiodącej między innymi bezpośrednio
do lotniska Ławica Hotel gwarantuje komfortowy wypoczynek.

Joanna Dzięczkowska-Niklewicz, Dyrektor / Manager

dyrekcja@gaja-hotel.pl

(+48) 61 223 20 01-06
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HOTEL ŚRODKA ***
ul. Śródka 6, 61-125 Poznań

●
●

●
●
●

jedna salka konferencyjna na poziomie -1,
w salce jest możliwe tylko ustawienie typu wspólny stół, przy którym zmieści się
maksymalnie 12 osób,
8 Apartamentów, 7 pokoi jednoosobowych oraz 10 pokoi dwuosobowych,
wyjątkowa lokalizacja z widokiem na zabytkowy rynek Śródecki
na dole znajduje się odrębna restaurajca "Do Śródka"(głównym elementem wyposażenia
lokalu jest długi, pięciometrowy, dębowy stół, przy którym zasiąść może niemal 20 osób).

Hotel Śródka to klimatyczny i komfortowy hotel położony w jednej z najstarszych dzielnic Poznania –
Śródce, wśród historycznych miejsc związanych z początkami Państwa Polskiego oraz pereł
architektury. Unikatowy charakter wnętrz łączy butikową troskę o szczegóły i intymną atmosferę z
nowatorskimi rozwiązaniami przyjaznymi turystyce biznesowej. Niepowtarzalną stylistykę hotelu
tworzy połączenie historycznego budynku z nowoczesną architekturą.

rezerwacje@hotel-srodka.pl

+48 733 602 602 [telefon do recepcji]
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Centrum Kongresowe Hotel IOR
Węgorka 20, 60-318 Poznań

●
●
●
●

●

całkowita liczba sal konferencyjnych: 14
całkowita liczba miejsc konferencyjnych w układzie teatralnym: 660
ilość miejsca w największej sali konferencyjnej: 200
Restauracja Estella - włoska restauracja, która od 25 lat spełnia wymagania najbardziej
wymagających smakoszy. Lokal pełni też rolę zaplecza gastronomicznego dla konferencji i
sympozjów organizowanych w Centrum Kongresowym, a także obsługuje gości hotelowych.
63 nowocześnie urządzone pokoje o różnym standardzie (125 miejsc noclegowych):

- 2 pokoje Single Standard, z łóżkiem 120 cm/200 cm, dostosowane do pobytu osób
niepełnosprawnych,
- 9 pokoi Double Standard, z łóżkami 140-180 cm/200 cm, z możliwością pojedynczego wykorzystania,
- 46 pokoi TWIN Standard, 2 łóżka 90x200 cm, z możliwością pojedynczego wykorzystania,

- 3 pokoje Deluxe Double, z łóżkiem 180/200 cm, z możliwością pojedynczego wykorzystania,
- 3 Apartamenty 2 pokojowe, dla 3 osób, z łóżkiem 180 cm/200 i sofą rozkładaną.

Dewizą hotelu jest zapewnienie Gościom świetnych warunków do pracy oraz komfortowego
wypoczynku. Do dyspozycji gości są 63 wygodne pokoje o różnym standardzie, w których
czeka odpoczynek po owocnych rozmowach biznesowych lub konferencjach. Rano można rozpocząć
dzień wyśmienitym śniadaniem w Restauracji Estella. Hotel & Centrum Kongresowe IOR jest
również miejscem konferencji, kongresów i szkoleń. Od ponad 20 lat profesjonalna obsługa dba o
sprawny przebieg każdej imprezy.Centrum Kongresowe oferuje 14 klimatyzowanych sal
konferencyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Różnorodność wielkości sal oraz dowolność
ich aranżacji pozwala zorganizować zarówno kameralne spotkania jak i duże kongresy.

Magdalena Florek, Kierowniczka Centrum Kongresowego IOR

m.florek@hotelior.pl

+48 61 864 9279

+48 608 643 419
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Hotel Kortowo
Kortowo 62, 60-009 Poznań

●
●

●

●
●

●
●
●

●

2 sale konferencyjne,
Obie sale mieszczą maksymalnie 25 i 20 osób w klasycznym ustawieniu, (razem 45 os)
teatralnie 2 x 30 osób.
Hotel mieści 12 pokoi, w tym apartament z dużym podwójnym łóżkiem, jeden pokój do
pojedynczego wykorzystania oraz 11 pokoi z dwoma łóżkami pojedynczymi, które można
połączyć wedle uznania. W opcji również dwie dodatkowe dostawki, które pozwalają
zapewnić dwa pokoje trzyosobowe.
Miejsca w hotelu wraz z dostawkami: 27.
Hotel Kortowo usytuowany jest w pobliżu Węzła Komornickiego autostrady A2, co
całkowicie nie zakłóca ciszy podczas pobytu w naszym obiekcie.
4 korty tenisowe kryte, oraz trzy zewnętrzne.
Restauracja serwuje śniadania i lunche kuchni europejskiej.
Na terenie hotelu znajduje się plac zabaw dla dzieci, boisko do gry w siatkówkę, piłkę
nożną oraz duży, prywatny parking.
Możliwość skorzystania z dwóch tarasów letnich lub sauny suchej, która jest w pełni
darmowa dla naszych gości hotelowych.

Kameralny hotel, położony 7 km od centrum Poznania i terenu Międzynarodowych Targów
Poznańskich, oferuje swoim gościom luksusowe i komfortowe zakwaterowanie, łatwy dojazd
autostradą A2 Berlin-Warszawa, a także prosty dojazd do centrum miasta ulicą Głogowską.

Joanna Wierszyłłowska

biuro@kortowo.com.pl

+48 61 899 10 20

+48 606 971 272
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Hotel Olympic
Leśna 15A, 64-510 Wronki

●
●

●
●

całkowita liczba sal konferencyjnych - 4
całkowita liczba miejsc konferencyjnych (we wszystkich salach w układzie teatralnym) 280
ilość miejsc w największej sali w układzie teatralnym - 120
ilość pokoi w hotelu - 32 pokoje (2 apartamenty VIP, 1 pokój typu Studio, 29 pokoi typu
Standard)

●

siłownia GymPlus, odnowa biologiczna (jacuzzi, sauna parowa, sauna fińska, hydromasaż,
miejsce do relaksu), gabinet masażu Leśny Zakątek, trasy rowerowe (+ możliwośc
wypożyczenia rowerów męskich/damskich, młodzieżowych, fotelik dla najmłodszych),
boisko pełnowymiarowe, teren leśny pod organizację paintball'a i laser tag, żegluga barką
po rzece Warta, pub Hat-Trick (transmisja najważniejszych wydarzeń sportowych,
możliwość organizacji grill'a), restauracja Olimpijska (organizacja uroczystości
rodzinnych i wesel)

To trzygwiazdkowy obiekt o niezwykłym charakterze. Oryginalne rozwiązania architektoniczne i
bliskość stadionu piłkarskiego nadają mu nieco sportowego charakteru, zaś starannie dobrany
wystrój, wykwintne dania kuchni i przestronne sale konferencyjne oraz weselne czynią z
niego elegancki obiekt. Te elementy sprawiają, że Hotel Olympic stanowi jeden z bardziej
charakterystycznych i rozpoznawalnych obiektów na terenie Wielkopolski. Oryginalny hotel
konferencyjny, idealne miejsce na wesele, doskonały obiekt do organizacji imprez firmowych
stanowią tylko nieliczne synonimy dla naszej działalności. Goście cenią nas za doskonale wyposażone
sale konferencyjne, komfortowe i przytulne pokoje, wyborną ofertę kulinarną, przestronną salę na
wesele i życzliwą oraz profesjonalną obsługę.

Justyna Czarnecka-Kawka

justyna.czarnecka-kawka@hotel-olympic.pl

+48 606 704 704

kliknij

Strona www: kliknij

Lokalizacja: kliknij

[powrót na górę strony]

Oferta pozostałych hoteli w Poznaniu i okolicach jest dostępna TUTAJ

7. Kontakt w sprawie artykułu:

Aleksander Rudawski, Project Manager: Corporate Meetings And Initiatives
kom. +48 790 458 530 | e-mail: a.rudawski@plot.poznan.pl
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