Hotele na Starym Mieście

Jeśli chcesz nocować blisko serca Starego Miasta, skorzystaj z noclegu w jednym z proponowanych
poniżej hoteli.
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...

Hotel Brovaria***

Przestronne wnętrza kamienicy pod numerem 73-74 na poznańskim Starym Rynku łączą w sobie
historię i teraźniejszość. Kryją w sobie niepowtarzalny browar, znakomitą restaurację i nastrojowy,
trzygwiazdkowy hotel.
więcej

Hotel Palazzo Rosso***

Hotel Palazzo Rosso to stylowy hotel butikowy, znajdujący się w odrestaurowanej, XVII-wiecznej
kamienicy w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Rynku, XVI wiecznego renesansowego Ratusza oraz
Urzędu Miasta i Fary. W hotelu znajduje się również restauracja EATALIA.
więcej...

Hotel Stare Miasto***

Hotel, wybudowany w 2004 roku, położony jest w kameralnej części Starego Miasta, znajduje się w
odległosci zaledwie 400 m od Starego Rynku.
więcej

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...

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...

Puro Hotel Poznań

Nowo otwarty hotel zlokalizowany na jednej z ulic otaczających Stary Rynek. Wnętrza hotelu cechują
się nowoczesnym i stylowym wzornictwem oraz przyjazną technologią.
więcej...

Don Prestige Residence

Don Prestige Residence to hotel usytuowany w ścisłym centrum Poznania, 200 m od Starego Rynku.
Powstał z myślą o zróżnicowanych potrzebach gości, od komfortowego wypoczynku podczas podróży
po organizację konferencji i spotkań biznesowych.

więcej...

Alternatywą dla hoteli są hostele, z których kilka zlokalizowanych jest w bezpośrednim sąsiedztwie
Starego Rynku.
Oferta pozostałych hoteli w Poznaniu i okolicach jest dostępna TUTAJ

