Hotele rodzinne

Podróżowanie z dziećmi może być czasami kłopotliwe. Na szczęście coraz częściej obiekty noclegowe
starają się dbać również o potrzeby swoich najmłodszych gości, zapewniając komfort dla całej
rodzinnki. Poniżej prezentujemy hotele, które dbają o to, aby rodzice z dziećmi w różnym wieku czuły
się w ich obiektach swobodnie i wyjątkowo. Wyróżnione przez nas obiekty gwarantują zarówno
dobrą cenę jak i często szereg atrakcji dla dzieci oraz nastolatków.

City Park Hotel & Residence*****

City Park Hotel & Residence to obiekt, który ambitnie stara się dbać o potrzeby wszystkich swoich
gości. Dla nocujących rodzin obiekt zapewnia możliwość dostawienia dwóch miejsc noclegowych w
pokoju. Czekające na dzieci niepodzianki to między innymi: mini prezenty w formie kolorowanek,
bajek czy pyszniutkiego kakao. W hotelowej restauracji znajduje się bogato wyposażony wesoły kącik,
a weekendy często organizowane są warsztaty dla najmłodszych. Hotel oferuje również nieodpłatnie
wszelkie akcesoria niezbędne przy podróży z malutkimi dziećmi.
więcej...

Adres: ul. Wyspiańskiego 26a, Poznań
Strona internetowa: www.cityparkhotel.pl

Sheraton Poznań Hotel*****

Ten 5* hotel oferuje wiele udogodnien dla rodzin z dziećmi. Warto przede wszystkim zapoznać się z
pakietem rodzinnym, który obowiązuje od czwartku-niedzieli. Pakiet obejmuje: bezpłatne posiłki dla
dzieci do 12 lat, przy zakupie posiłku przez rodziców, powitalną niespodziankę dla najmłodszych oraz
bezpłatny film na każdą dobę pobytu. Osoby podróżujace w innych terminach,czy nie będące
zainteresowane pakietm również mogą oczekiwać wyjątkowych bonusów dla dzieci.
więcej

Adres: ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań
Strona internetowa: www.sheraton.pl/poznan/

HOT_elarnia**** HOTEL & SPA
Ten 4* hotel położony na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego zachęca do aktywnego
wypoczynku dla calej rodziny. W cenie pakietu rodzinnego można wypożyczyć kije do nordic walking
oraz rowery, skorzystać z kosza piknikowego, zachęcającego do spędzenia miłych chwil na łonie
natury, a także relaksującego pakietu zabiegów SPA dla rodziców wraz z opieką nad dziećmi.
Ponadto hotel oferuje prezent dla każdego dziecka, kącik do zabawy, plac zabaw oraz na życzenie
udogodnienia dla małego dziecka.
więcej...

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

Novotel Poznań Malta***

Obiekt ten spełnia wszystkie wymagania rodzin z dziećmi, zarówno te cenowe, te odnoszące się do
wygody oraz atrakcji oferowanych dzieciom. Bezpłatnie z noclegu bedą korzystały dzieci do 16 lat.
Obiekt dysponuje pokojami rodzinnymi, łączącymi komfortowo 2 pokojami. Najmłodszych ucieszy
kącik do zabaw z mini biblioteczką. Starsze dzieci mogą natomiast wyszaleć się na Termach
Maltańskich lub torze saneczkowym. Dodatkowe atrakcje: Zoo, kolejka Maltanka
więcej...

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

HL Hotel Lechicka***

Specjalnie dla rodzin oferujemy wakacyjne pakiety rodzinne z noclegiem w apartamencie (salon z
pokojem dziennym) oraz wyżywieniem (śniadaniem i obiadokolacją). W apartamencie znajduje się
sypialnia dla 2 osób oraz rozkładana kanapa dla 2 dzieci. Możliwa jest również dostawka w postaci
łóżeczka turystycznego, którym hotel dysponuje. W restauracji znajduje się kącik dla dzieci. W
obiekcie znajduje się również basen oraz sauna, w której można zrelaksować się po całym dniu
zwiedzania. Basen jest idealny dla małych dzieci. Maluchy mogą w nim bezpiecznie popływać,
pobawić się z rodzicami. W niedalekiej odległości od Hotelu Lechicka znajduje się Stare i Nowe Zoo,
Jezioro Malta, Stary Rynek, Jezioro Rusałka. Podróż na słynną Cytadelę to zaledwie 10 min, a
kilkanaście minut pieszo od Hotelu znajduje się idealnie zachowany Fort VI, jeden z 18 fortów
wchodzących w skład Twierdzy Poznań. Specjalna oferta na wakacje rodzinne w HL Hotel Lechicka:
https://www.hotel-lechicka.pl/oferty-specjalne/szczegoly-oferty?OfferID=213814

Więcej...

Adres: Lechicka 101, Poznań
Strona internetowa: www.hotel-lechicka.pl

IBIS Poznan Centrum**

Ibis to bez wątpienia również obiekt przyjazny rodzinom z dziećmi, o czym świadczą oferowane w
Ibis Poznań Centrum ceny. Dzieci do lat 12 nocują w hotelu całkowicie za darmo, natomiast koszt
pobytu dzieci w wiekum 12-18 nocujących na dodatkowym łóżku wynosi jedynie 35 PLN.
więcej...

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 23, 61-884 Poznań
Strona internetowa: www.ibis.com

Oferta pozostałych hoteli w Poznaniu i okolicach jest dostępna TUTAJ

