
IBIS
POZNAŃ 

CENTRUM
Hotel ibis Poznań Centrum jest usytuowany 
w centrum miasta, nad brzegiem rzeki Warta, 

w bliskiej odległości od Starego Rynku oraz terenów 
zielonych nad Jeziorem Malta. Hotel posiada 
dogodną lokalizację względem ważniejszych 

szlaków komunikacyjnych, dworca kolejowego oraz 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

ibis Poznań Centrum is situated in the  city centre, 
along the bank of the Warta river, close to the Old 

Town market square and the green areas enveloping 
the Malta Lake. The hotel is conveniently situated in the 
vicinity of the main communication routes, the central 
railway station and Poznań International Trade Fairs.

ZAKWATEROWANIE / ACCOMMODATION

146 POKOI W TYM / 146 ROOMS INCLUDING

• 117 komfortowych pokoi dwuosobowych z jednym łóżkiem typu QUEEN
117 comfortable rooms with QUEEN bed

• 29 pokoi dwuosobowych z dwoma pojedynczymi łóżkami
 29 twin rooms with two single beds 

• 4 pokoje dla osób niepełnosprawnych
 4 rooms for disabled guests

• 116 pokoi dla osób niepalących
 116 non-smoking rooms

• Łazienka z prysznicem oraz suszarką 
Bathroom with shower and hairdryer
• Telewizja satelitarna, Canal+, radio

Satellite TV, Canal+, radio
• Internet WiFi   

WiFi Access
• Klimatyzacja 

Air Conditioning
• Skrytki depozytowe w recepcji

Deposit boxes at the reception
• Parking
Parking

DOBRE SAMOPOCZUCIE
W NAJLEPSZEJ CENIE
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RESTAURACJA L’ESTAMINET
(74 miejsca) / (74 seats) 

Restauracja, będąca znakomitym miejscem zarówno na biznesowy 
lunch jak i spotkanie z przyjaciółmi, znana jest z ciepłej atmosfery 

i biesiadnej kuchni.

The restaurant, perfect meeting spot for business as well as leisure, 
is well-known for its warm atmosphere and convivial cuisine.

• dania z karty • kuchnia międzynarodowa • dania wegetariańskie
• menu à la carte • international cuisine • vegetarian dishes

Zamów kartę i zobacz, jak Twoja lojalność jest nagradzana. 
Punkty na karcie programu lojalnościowego Le Club 

Accorhotels można zyskać nawet podczas snu. Przyniosą 
Ci one korzyści, przywileje i zniżki w wielu miejscach na 

całym świecie. Aby zamówić kartę, należy zarejestrować się 
na accorhotels.com i dołączyć do Le Club Accorhotels lub 

poprosić o nią na recepcji.

Order the card and see your loyalty rewarded. 
Gain points on your Le Club Accorhotels card even when 

you’re tucked up in bed. Earning you benefits, privileges and 
discounts anywhere in the world… To order your card, sign 
up at accorhotels.com in Le Club Accorhotels menu, or just 

ask at reception.

ŚNIADANIA
BEZ PRZERWY PRZEZ 8 GODZIN:

• Od 4:00 do 6:30 - Śniadanie „Ranny ptaszek”
• From 4 am to 6:30 am - “The Early-Riser” breakfast

• Od 6:30 do 10:00 - Obfite i pyszne śniadanie w formie bufetu
• From 6:30 am to 10 am - „The All-you-can-eat” buffet

• Od 10:00 do południa - Śniadanie „Dla śpiocha”
• From 10 am to noon - “The Late Riser” breakfast

• szeroki wybór kawy, herbaty oraz napoi • przekąski
• choice of coffee, tea, beverages • snacks

IBIS
POZNAŃ CENTRUM

ul. Kazimierza Wielkiego 23
61-863 Poznań

T: + 48 (61) 858 44 00 
F: +48 (61) 858 44 44

e-mail: H3110@accor.com

NAJLEPSZE CENY SĄ NA IBISHOTEL.COM
BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z AKTUALNOŚCIAMI RODZINY IBIS.COM

KONFERENCJE / CONFERENCE

Malta

Rusałka

WYPOSAŻENIE SAL KONFERENCYJNYCH / CONFERENCE EQUIPMENT

• Telefon / Phone
• Flipchart / Flipchart
• Materiały piśmiennicze / Stationery
• Internet WiFi / WiFi Access 
• Rzutnik multimedialny / Multimedia projector
• Przerwy kawowe (za dodatkową opłatą) / Coffee 
breaks (extra charged)

Nazwa sali 
Room name

WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG
W ATRAKCYJNEJ CENIE
HIGH QUALITY SERVICE

AT AN ATTRACTIVE PRICE

• Certyfikat ISO 9001 / ISO 9001 Certificate
• Recepcja i obsługa 24h / Reception 24h 
• Przekąski i napoje dostępne całą dobę / Snacks and beverages 
  available 24 hours a day 
• Gwarancja satysfakcji - kontrakt 15 minut / Satisfaction guarantee
  - Contract 15 minutes 
• Bezprzewodowy dostęp WIFI / Wireless WIFI access
• Kącik internetowy / Web corner
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Powierzchnia 
Area

Ustawienie 
konferencyjne 
Conferrence 

setting

Ustawienie 
teatralne 

Theatre setting

Ustawienie 
koktajlowe 

Cocktail setting


