Hotele wellness

Obiekty należące do kategorii Wellness, to hotele, które oprócz mozliwości noclegowych gwarantują
swoim gościom możliwość często bezkosztowego korzystania z przestrzeni hotelowej zapewniającej
relaks dla ciała i ducha. Wymienione poniżej obiekty w różny sposób interpretują pojęcie Wellness, w
zależności od obiektu w ofercie można znaleźć baseny, jacuzzi, sauny, ale również gabinety do
masażu, gabinety kosmetyczne czy nawet salę fitness.
Sheraton Poznań Hotel*****

Ten 5* hotel położony jest w samym centrum Poznania, naprzeciwko Międzynarodowych Targów
Poznańskich, w odległości 700 m od Dworca Poznań Główny i równocześnie tylko 15 min drogi
samochodem z lotniska. więcej...
Wellness: Basen z przeciwprądem: (wymiary 7x4m2, głębokość 1.25), 2 sauny, sala fitness

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

Hotel HOT_elarnia**** & Day SPA SPA_larnia

HOT_elarnia to 4 gwiazdkowy obiekt butikowy, usytuowany tuż poza granicami Poznania, w
bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego. więcej...

Wellness: Basen z przeciwprądem, sauna sucha, łaźnia parowa, jacuzzi, gabinety do masażu i
gabinety do kosmetyki

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

City Park Hotel & Residence*****

City Park Hotel & Residence to obiekt, który ambitnie stara się dbać o potrzeby wszystkich swoich
gości. Na jego terenie znajduje się Whisky Bar, Restauracja Śródziemnomorska, Strefa Wellness,
Wine Bar oraz centrum zakupowe. więcej...
Wellness: basen 12m/5m, sauna fińska, sauna infrared, łaźnia turecka, jacuzzi z kaskadą wodną,
grota lodowa, łóżko opalające, sala cardio

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

Hotel IBB Andersia****

Obiekt należący do sieci Ibb Hotel Collection, która posiada swoje hotele w Polsce, Niemczech i
Hiszpanii. Andersia położony jest w centrum Poznania, vis-à-vis centrum handlowego Stary Browar
wiecej...
Wellness: basen z jacuzzi, sauna fińska, sauna parowa, gabinety do masażu, gabinety do kosmetyki,
siłownia

Adres: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
Strona internetowa: www.andersiahotel.pl

Regatta Hotel & Spa****

Regatta Hotel_Restauracja_Spa to obiekt zlokalizowany w pobliżu Jeziora Kierskiego. Obiekt niestety
nie jest usytuwany bezpośrednio nad jeziorem, widać je jednak w pewnej odległości z okien
hotelowych. więcej...
Wellness: basen z przeciwprądem, wanna z hydromasażem, sauna, sala fitness, gabinet masażu,
gabinet do kosmetyki

Adres: Chojnicka 49, Poznań
Strona internetowa: www.regattahotel.pl

Grand Royal Hotel ****

Grand Royal Hotel usytuowany jest przy wjeździe Poznania, zaledwie 1 km od autostrady A2, w
odległości 6 km od Międzynarodowych Targów Poznańskich i dworca kolejowego Poznań Główny.
więcej...
Wellness: basen z jacuzzi, sauna, gabinety masażu, centrum fitness oraz solarium

Adres: ul. Głogowska 358a, 60-004 Poznań
Strona internetowa: www.grandroyalhotel.pl

