Oferty na Imieniny Ulicy Święty Marcin

Specjalne oferty na Imieniny Ulicy Święty Marcin.
Imieniny Ulicy Święty Marcin co roku przyciąga tłumy turystów i przyjezdnych z wielu miejsc świata.
Obłożenie noclegów w tym czasie jest bardzo wysokie, a ceny idą w górę. Na szczęście niektóre
hotele przygotowują na ten czas specjalne oferty, które znajdziecie poniżej. Może to być nocleg w
promocyjnej cenie lub okazyjne menu. Ofert będzie przybywać, zatem zachęcamy do odwiedzania
strony w celu polowania na okazję!

Hotel Sheraton***** | ul. Bukowska 3/9

Specjalne ceny na weekend 8-11.11.2019

POKOJ CLASSIC JEDNOOSOBOWY ZE SNIADANIEM 240 PLN NETTO;
POKOJ CLASSIC DWUOSOBOWY ZE SNIADANIEM 275 PLN NETTO.

* DOSTAWKA 120 PLN - ABY ZAMOWIC POKOJ DLA TRZECH OSOB PROSIMY O KONTAKT
MAILOWY LUB TELEFONICZNY.

BEZKOSZTOWA ANULACJA DO 18 PAZDZIERNIKA 2019.

Rezerwacje
reservation.poznan@sheraton.com, +48 61 655 2000

źródło: www.facebook.com/sheratonpoznan

Hotel DeSilva Premium | ul. Piekary 5

MENU NA IMIENINY ULICY

Święty Marcin w Poznańskim Muzeum Pyry | ul. Wroniecka

11. listopada tak wesoło obchodzi się tylko w Poznaniu. W tych dniach, kiedy tyle się o Marcinie
mówi w całej Pyrlandii, w Poznańskim Muzeum Pyry nie mogło być inaczej. Swą historię opowie
wam sam Święty Marcin. A później oprowadzi was po Pyrowej ekspozycji. Zapraszamy już teraz do
rezerwacji biletów. Wejścia w dniach 9. - 11. listopad o pełnych godzinach, między 10 a 18.

Bistro Polka | ul. Św. Marcin 76
W menu skomponowanym specjalnie na Imieniny Ulicy znajdziecie gęsinę, czerninę, rogale
świętomarcińskie i pieczywo własnego wypieku.

Cafe La Ruina i Raj | ul. Św. Marcin 34
Pośród słynnych serników Moniki, premiera, zupełnie nowy, świąteczny sernik świętomarciński,
który w Ruinie pojawiać się będzie tylko raz w roku.

Pizza a Pezzi | ul. Ratajczaka 36
Gdy już nasycisz się słodyczą rogali, wpadnij na pizzę! Z okazji Imienin Ulicy, dwa kawałki pizzy i
napój otrzymasz w promocji -15%.

Hotel NH Poznań | ul. Św. Marcin 67
W restauracji Hotelu NH to już tradycja... gęsina na Świętego Marcina! Szef kuchni zaprasza na
pyszne dania.

Restauracja Bankcook | ul. Św. Marcin 58/64
Jesień na talerzu! Test nowej propozycji w menu Kha Ped – kacza noga z chipsami z kolorowych
ziemniaków i rozgrzewająca tajska zupa z krewetkami Tom Yum Goong w specjalnej cenie.

Hyćka Klub | ul. Św. Marcin 69, wejście w bramie
Z okazji Imienin Ulicy na stołach Hyćki pojawi się gęsina i polskie wina, a do każdego zamówienia
goście otrzymają rozgrzewającą słodycz gratis.

Hotel Altus*** | ul. Św. Marcin 40
Widok z góry na ulicę Św. Marcin i specjalnie przygotowane poznańskie przysmaki to pomysł na
świętowanie Imienin Ulicy w restauracji #projektalfa.

