Poznańskie hotele konferencyjne w czasach
epidemii

Obecna sytuacja na rynku hotelarskim, tak jak w branży MICE i turystyce, dynamicznie się zmienia.
Poznańskie hotele bardzo szybko dostosowały się do panujących warunków i obostrzeń
wprowadzając szerego rozwiązań i standardów mających na celu zapobieganie zakażeniom
COVID-19. Jeśli w tych trudnych czasach szukasz miejsca na organizację spotkania, konferencji lub
innego wydarzenia firmowego sprawdź poniższe oferty.
[cover photo: Sheraton Poznan Hotel]

Lista obiektów (alfabetycznie, uzupełniana na bieżąco):

1. IBB Andersia Hotel ****
●

●

maksymalna pojemność w największej sali zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 260 uczestników w
układzie teatralnym
dostępne 5 sal konferencyjnych dostępnych zgodnie z wytycznymi sanitarnymi

2. Hotel Altus ***
●

●

maksymalna pojemność w największej sali zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 90 uczestników w
układzie teatralnym
dostępne 5 sal konferencyjnych dostępnych zgodnie z wytycznymi sanitarnymi

3. City Park Hotel & Residence *****
●

●

maksymalna pojemność w największel sali zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 30 uczestników w
układzie teatralnym (14 uczestników w układzie u-shape)
dostępne 2 sale konferencyjne zgodnie z wytycznymi sanitarnymi

4. HOT_elarnia (Puszczykowo) ****
●

maksymalna pojemność w największel sali zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 98 uczestników w
układzie teatralnym

●

łącznie dostępne 5 sal konferencyjnych zgodnie z wytycznymi sanitarnymi

5. HP Park Hotel ***
●

●

maksymalna pojemność w największel sali zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 40 uczestników w
układzie teatralnym
łącznie dostępne 4 sale konferencyjne zgodnie z wytycznymi sanitarnymi

6. Mercure Poznan Centrum ****
●

●

maksymalna pojemność w największel sali zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 90 uczestników w
układzie teatralnym
łącznie dostępne 11 sal konferencyjnych zgodnie z wytycznymi sanitarnymi (największa sala ma
pow. 246 m2, pozostałe sale mają m.in. 118 m2, 70 m2 oraz kilka sal 30 i 40 m2)

7. Novotel & Iibis Poznań Centrum ****
●

●

maksymalna pojemność w największej sali zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 200 uczestników w
układzie teatralnym
łącznie dostępne 7 sal konferencyjnych zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 120 uczestników, 45
uczestników oraz 3 na kameralne spotkania w mniejszym gronie

8. Novotel Poznań Malta ***
●

●

maksymalna pojemność w największel sali zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 90 uczestników w
układzie teatralnym
łącznie dostępne 4 sale konferencyjne: 210m2 – 90 osób (Olimpia + Warta + Posnania), 140m2 –
60 osób (Warta + Posnania), 70m2 – 30 osób (Olimpia), 50m2 – 20 osób (Malta)

9. Park Inn by Radisson ****
●

●

maksymalna pojemność w największej sali zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 17 uczestników w
układzie teatralnym
łącznie dostępne 5 sal konferencyjnych na kameralne spotkania w mniejszym gronie zgodnie z
wytycznymi sanitarnymi: Gniezno (9 uczestników), Rus (11 uczestników), Czech (5 uczestników),
Rus+Czech (17 uczestników), Lech (4 uczestników), Poznań (3 uczestników)

10. Sheraton Poznań Hotel *****
●

●

maksymalna pojemność w największej sali zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 40 uczestników w
układzie teatralnym
łącznie dostępne 4 sale konferencyjne zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 3 uczestników (sala

Collegium), 40 uczestników (sala Universia), 10 uczestników (sala Teatralna i Kaponiera)

HOTELE NA MAPIE

IBB Andersia Hotel ****

Hotel IBB Andersia został dostosowany do wszelkich wymogów reżimu sanitarnego. Są to:

●
●
●

●

●
●
●
●

częsta dezynfekcja całego obiektu
dostęp do środków ochrony osobistej: płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek
modyfikacje w restauracji: większe odstępy pomiędzy stolikami, zmiany w sposobie serwowania
posiłków
zmiany podczas imprez i konferencji: odpowiedni odstępy pomiędzy uczestnikami, dezynfekcja w
przerwach
ograniczenie liczby przebywających osób w miejscach wspólnych
wytyczenie i oznakowanie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych
ograniczenie liczby przebywających osób w strefie Wellness
przestrzeganie zaleceń władz

W hotelu organizowane są wszystkie rodzaje eventów, natomiast obecnie na mniejszą skalę – według
obostrzeń reżimu sanitarnego.
Każde pomieszczenie jest dezynfekowane przez
zamgławiane podczas przerw konferencyjnych, przed wynajmem, jak i po nim. Przed każdym
wejściem do sal umieszczone są płyny do dezynfekcji rąk. Wydzielone zostały bezpieczne dojścia do
sal, bufetów z jedzeniem, a same bufety są obsługiwane przez obsługę kelnerską. W miejsca
wspólnych obsługa prosi Gości o noszenie maseczek.

Maksymalna pojemność sal konferencyjnych i bankietowych zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, tj.
zachowując 2,5 m2 na 1 osobę:
●

Sale: EFGH - 260 miejsc

w tym:
●
●

Sala E – 50 miejsc
Sala F – 40 miejsc

●
●
●

Sala G – 45 miejsc
Sala H - 100 miejsc
Sala AB – 40 miejsc

Lokalizacja hotelu: kliknij

Kontakt do działu sprzedaży:

Maciej Spychalski, Sales Manager

+48 600 303 223

e-mail: maciej.spychalski@andersiahotel.pl

www.andersiahotel.pl

www.facebook.com/ibbandersiahotel

fot. IBB Andersia Hotel

fot. IBB Andersia Hotel

fot. IBB Andersia Hotel

[powrót na górę strony]

Hotel Altus ***

W obiektach sieci Dobry Hotel wciąż ma się na uwadze, że bezpieczeństwo związane z wirusem
wcale nie minęło. W hotelu ALTUS pracujemy się z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa
i higieny – po to, aby Goście mogli w nim ze spokojem wypoczywać i organizować wypoczynek innym.
Hotel ALTUS Poznań Old Town dysponuje 5 nowoczesnymi salami konferencyjnymi z foyer o łącznej
powierzchni ok 363 m² z profesjonalnym wyposażeniem. Połączenie dwóch największych sal daje 227
m² przestrzeni doskonałej do zorganizowania konferencji, czy eventów. Mniejsze sale stanowią
idealne miejsce do organizacji kameralnych spotkań lub niewielkich uroczystości

●

●

●

Sala Arena + Arsenał o wymiarze 227 m2 daje możliwość realizacji konferencji do 90 osób przy
zachowaniu zasad bezpieczeństwa
Sala Okrąglak o wymiarze 76m2 daje możliwość realizacji konferencji do 30 osób przy zachowaniu
zasad bezpieczeństwa
Sala Rialto+ Muza o wymiarze 67m2 daje możliwość realizacji konferencji do 26 osób przy
zachowaniu zasad bezpieczeństwa

Zapraszam do odwiedzenia hoteli sieci Dobry Hotel i do składania zapytań na pobyty turystyczne
indywidulane i grupowe oraz realizację konferencji.

Lokalizacja hotelu: kliknij

Kontakt do działu sprzedaży:

Paweł Zasiadły, Regionalny Kierownik Sprzedaży

+48 575 609 888

e-mail: pzasiadly@hotelaltus.pl

www.hotelaltus.pl

www.facebook.com/hotelaltus/

fot. Hotel Altus

Zobacz jak wygląda ustawianie sali konferencyjnej w Hotelu Altus zgodnie z wymogami sanitarnymi
[kliknij aby otworzyć video]

fot. Hotel Altus

[powrót na górę strony]

City Park Hotel & Residence *****

City Park Poznań to luksusowe miejsce gdzie zabytkowa XIX - wieczna architektura harmonijnie
łączy się z nowoczesnym designem. Obecnie w obiekcie dostępne są 2 sale:

●

●

Sala VIP Room (30m2) wyposażona w ekran LCD, klimatyzacje, flipchart, szybki internet. W dobie
obostrzeń sala może podjąć 4 konferujących. (normalnie 12)
Sala Parkowa (75 m2) wyposażona w rzutnik multimedialny, ekran, nagłośnienie, klimatyzacje,
flipchart, szybki internet. W dobie obostrzeń sala może podjąć 30 konferujących w układzie
teatralnym i 14 w układzie u-shape (normalnie do nawet 70 w układzie teatralnym).

Każda sala jest jest dezynfekowana, zachowane są standardy higieniczne obsługi i kładziony jest
nacisk na zachowanie dystansu osób konferujących. W przestrzeniach wspólnych oraz bezpośrednio
przy wejściach do sal ustawione są automaty do dezynfekcji rąk oraz potykacze informujące o
konieczności dezynfekcji dłoni. W kwestiach organizacyjnych obiekt funkcjonuje normalnie,
zachowując najwyższe standardy, również odnośnie oferty gastronomicznej dla konferencji. Obsługa
korzysta z maseczek oraz rękawiczek. W całym kompleksie używa się specyfików higienicznych i
dezynfekujących takich jak: Nano Silvee, Izosol, Mydło płynne dezynfekujące czy Hydorosept produkt o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony do dezynfekcji powierzchni,
maszyn i urządzeń mających także kontakt z żywnością.

Lokalizacja hotelu: kliknij

Kontakt do działu sprzedaży:

Paweł Maślankowski, Kierownik Działu Sprzedaży

+48 600 929 705

e-mail: konferencje@cityparkhotel.pl

www.cityparkhotel.pl

www.facebook.com/CityParkHotel

fot. City Park

fot. City Park

fot. City Park

[powrót na górę strony]

HOT_elarnia Hotel & Spa ****

Hotel w pod poznańskim Puszczykowie, który powstał z rodzinnej pasji do tworzenia rzeczy
nieprzeciętnych. HOT_elarnia stosuje zestaw dobrych praktyk higienicznych, które
pozwalają zorganizować bezpieczny pobyt gości oraz zapewnić odpowiednie warunki pracy
personelu hotelowego. HOT_elarnia**** HOTEL&SPA spełnia wszystkie wymagania nałożone przez
Ministerstwo Zdrowia oraz Sanepid w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu oraz Gości.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Możliwość użytkowania sal konferencyjnych z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego
minimum 2 m odległości osoby od osoby [sale szkoleniowe o większym metrażu]
Korzystanie z ciągów komunikacyjnych zgodnie z ich wytycznymi – co to dokładnie znaczy? Czy
ten zapis jest potrzebny?
Dezynfekcja niezagrażająca zdrowiem certyfikowanymi środkami przestrzeni w trakcie przerw
[potrzebne około 15 min]
Środki do dezynfekcji rąk oraz zestawy [płyn do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe]
Każda sala posiada wyjście do ogrodu, co gwarantuje Uczestnikom zarówno możliwość
samodzielnego wietrzenia Sali w każdym dowolnym momencie szkolenia, jak też stałą możliwość
skorzystania z chwili przerwy na świeżym powietrzu na tzw. „dotlenienie”
Serwis konferencyjny: woda i napoje – wyłącznie butelkowane. Ciastka – pojedynczo pakowane.
Owoce – porcjowane podane w jednorazowych naczyniach
Posiłki – wyłącznie serwowane [do odwołania posiłki w formie stołu szwedzkiego nie są możliwe];

maksymalna pojemność w największel sali zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 98 uczestników w
układzie teatralnym

●

łącznie dostępne 5 sal konferencyjnych zgodnie z wytycznymi sanitarnymi

Lokalizacja hotelu: kliknij

Kontakt do działu sprzedaży:

Mateusz Hertig, PR & Marketing Manager

+48 883 314 113

e-mail: pr@hotelarnia.pl

www.hotelarnia.pl

www.facebook.com/hotelarnia/

fot. HOT_elarnia Hotel & Spa
fot. HOT_elarnia Hotel & Spa

fot. HOT_elarnia Hotel & Spa

[powrót na górę strony]

Hotel HP Park ***

Hotel HP Park zlokalizowany nad samym brzegiem jeziora Malta, z doskonałym, bezkolizyjnym i
szybkim dojazdem z autostrady A2, oraz z dużym parkingiem dla Gości, został dostosowany do
wszelkich wymogów reżimu sanitarnego w czasach pandemii. Przestrzegamy aktualnych wytycznych
Ministerstawa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W hotelu organizowane są wszelkiego typu imprezy (szkolenia, konferencje, spotkania biznesowe,
uroczystości innego typu wraz z usługami gastronomicznymi) zgodnie z wszelkimi procedurami
bezpieczeństwa.

●

●

maksymalna pojemność w największej sali zgodnie z wytycznymi sanitarnymi: 40 uczestników w
układzie teatralnym
łącznie dostępne 4 sale konferencyjne zgodnie z wytycznymi sanitarnymi

Lokalizacja hotelu: kliknij

Kontakt do działu sprzedaży:

Ewa Lewandowska, PR Manager

+48 513 068 032

e-mail: elewandowska@hotelepark.pl

www.hotelepark.pl/poznan

www.facebook.com/HPParkPoznan/

fot. Hotel HP Park

fot. Hotel HP Park

fot. Hotel HP Park

[powrót na górę strony]

Mercure Poznań Centrum ****

Hotel Mercure Poznań Centrum jest otwarty od 8.05.2020 i początkowo oferował jedynie usługi
noclegowe wraz ze śniadaniem serwowanym do stolika. Obecnie hotel może zaproponować cały
wachlarz usług: m.in. noclegi wraz ze śniadaniami (obecnie w formie bufetu, jednakże
obsługiwanego przez kucharza) oraz usługi konferencyjne (z pewnymi restrykcjami).

W związku ze standardami, mającymi na celu zapobieganiu zakażeniom COVID-19, w hotelu
obowiązują następujące zasady:

●

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych hotelu tj. np. lobby, korytarze, windy

●

●

●
●

●

Obowiązek dezynfekcji rąk (stacje z żelem do dezynfekcji, rozmieszczone są w wielu miejscach
hotelu)
Ograniczona liczba osób mogących przebywać jednocześnie w restauracjach/salach
konferencyjnych
Specjalnie dedykowana obsługa, która obsługuje przerwy kawowe (np. serwuje napoje)
Stoliki koktajlowe podczas przerw kawowych są odpowiednio rozstawione oraz na bieżąco
dezynfekowane
Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania nowych standardów

Całość działań i zabezpieczeń potwierdza otrzymany niedawno certyfikat Bureau Veritas #ALLSAFE

Lokalizacja hotelu: kliknij

Kontakt do działu sprzedaży:

Piotr Borowik, Koordynator ds Sprzedaży

+48 61 855 80 18

e-mail: H3393-SL@accor.com

https://all.accor.com/hotel/3393/index.pl.shtml

www.facebook.com/MercurePoznanCentrum/

fot. Hotel Mercure Poznań Centrum

Fot. BTL Group

Fot. BTL Group

[powrót na górę strony]

Novotel & Ibis Poznań Centrum ****

NOVOTEL & IBIS POZNAŃ CENTRUM chcąc jak najlepiej przygotować się na powrót Gości,
wprowadziło szereg procedur bezpieczeństwa oraz higieny. Wdrożone zostały wszelkie wytyczne
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rygorystycznego certyfikatu sanitarnego ACCOR #ALLSAFE
– stworzonego wspólnie z BUREAU VERITAS. W centrum konferencyjnym do dyspozycji oddana jest
sala, w której z zachowaniem wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń,
konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 można zorganizować konferencję na
maksymalnie 200 osób. W kolejnych Salach można pomieścić odpowiednio 120 osób oraz 45 osób
natomiast najmniejsze 3 sale idealnie sprawdzą się na spotkania w mniejszym gronie. Posiłki
podczas konferencji tj. przerwy kawowe, lunche oraz kolacje przygotowywane oraz serwowane
są zgodnie z procedurami, a przestrzenie Hotelu pozwalają na komfortowe ich spożywanie.

Wzmożone środki ostrożności gwarantują Gościom bezpieczny i miły pobyt w Novotel & Ibis Poznań
Centrum, zapewniając tym samym, że zdrowie i bezpieczeństwo jest tutaj priorytetem.

Lokalizacja hotelu: kliknij

Kontakt do działu sprzedaży:

Agnieszka Robakowska, Kierownik Sprzedaży

+48 735 974 807

+48 61 85 87 009

e-mail: h3376-sl@accor.com

https://all.accor.com/hotel/3376/index.pl.shtml

www.facebook.com/NovotelPoznanCentrum/

fot. Aleksander Rudawski PCB

fot. Novotel & Ibis Poznań Centrum

fot. Novotel & Ibis Poznań Centrum

[powrót na górę strony]

Novotel Poznań Malta ***

Hotel położony w cichej, zielonej okolicy nad Jeziorem Malta i w bezpośrednim sąsiedztwie Term
Maltańskich. Maksymalna pojemność poszczególnych sal w ustawieniu teatralnym zgodnie z

wytycznymi sanitarnymi::
●
●
●
●

210m2 – 90 osób (Olimpia + Warta + Posnania)
140m2 – 60 osób (Warta + Posnania)
70m2 – 30 osób (Olimpia)
50m2 – 20 osób (Malta)

Posiłki i przerwy kawowe:
●

●
●

Śniadania – forma bufetu serwowanego (wybrane dania, produkty, napoje nakładane są na bufecie
przez pracowników hotelu)
Obiady / kolacje – forma serwowana lub bufet serwowany
Przerwy kawowe – wszystkie przekąski / ciastka / owoce są pojedynczo chronione folią lub
podawane w specjalnych pojemnikach / słoiczkach, ewentualnie oryginalnie zapakowane przez
producenta.

W restauracji podczas posiłków zachowany jest odstęp pomiędzy uczestnikami. Ciągła dostępność
żeli/płynów dezynfekujących przy wejściach do sal konferencyjnych, przy wejściach do hotelu, w
restauracji, w toaletach oraz przy recepcji. Regularne czyszczenie sal po każdym dniu – szczególnie
zwraca jest uwaga na stoły, krzesła, włączniki, klamki, piloty, flipcharty etc. Osoby obsługujące
konferencję noszą maseczki oraz rękawiczki. Zwiększona została częstotliwość sprzątania oraz
dezynfekcji przestrzeni wspólnych takich jak lobby,winda, toalety.

Lokalizacja hotelu: kliknij

Kontakt do działu sprzedaży:

Mikołaj Mosiądz, Koordynator ds Sprzedaży

+48 668 878 986

+48 61 6543103

e-mail: H0525-SB1@accor.com

https://all.accor.com/hotel/0525/index.pl.shtml

www.facebook.com/NovotelPoznanMalta

fot. Novotel Poznań Malta

fot. Novotel Poznań Malta

fot. Novotel Poznań Malta
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Park Inn by Radisson Poznań ****

Park Inn by Radisson położony jest w Poznaniu 400 m od Starego Rynku. Nowa sytuacja wymagała
od hotelu zmiany logistyki wydawania śniadań oraz nowego zagospodarowania przestrzeni
restauracji. Zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa bufet hotelowy jest obudowany, jedzenie
wydawane jest przez kucharzy, wszelkie napoje serwowane są gościom do stolika przez pracowników
hotelu. Największa sala konferencyjna obecnie pomieści maksymalnie 17 osób w ustawieniu
teatralnym
zgodnie
z
wytycznymi
sanitarnymi.
Łącznie
w
hotelu
dostępnych jest 5 sal konferencyjnych na kameralne spotkania w mniejszym gronie zgodnie z
wytycznymi sanitarnymi: Gniezno (9 uczestników), Rus (11 uczestników), Czech (5 uczestników),
Rus+Czech (17 uczestników), Lech (4 uczestników), Poznań (3 uczestników).

Lokalizacja hotelu: kliknij

Kontakt do działu sprzedaży:

Agnieszka Slipczuk, Kierownik ds Sprzedaży

+48 661 663 259

e-mail: agnieszka.slipczuk@parkinn.com

www.radissonhotels.com

www.facebook.com/ParkInnbyRadissonPoznan

fot. Park Inn by Radisson Poznań

fot. Park Inn by Radisson Poznań

fot. Park Inn by Radisson Poznań
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Sheraton Poznań Hotel *****

Sheraton Poznan Hotel dysponuje 4 nowoczesnymi, wyremontowanymi w tym roku salami
konferencyjnymi o powierzchni od 32 do 204 m2. Obecnie, z racji sytuacji epidemiologicznej,
przygotowujemy spotkania i konferencje w bezpiecznych ustawieniach, które uwzględniają
zachowanie powierzchni 2,5 m2 na uczestnika wydarzenia. Organizujemy spotkania, uroczystości
oraz konferencje od kilku do 80 osób. Możliwy jest wybór ustawienia stołów i krzeseł (np. teatralne,
szkolne). Organizacja uroczystości rodzinnych i wesel możliwa jest do 150 osób. Zachowanie
odpowiedniej odległości to jednak nie jedyny sposób, w jaki dbamy o bezpieczeństwo, komfort i
wygodę odwiedzających nas osób. W trakcie każdego eventu grupowego spory nacisk kładziemy
również na czystość: regularnie dezynfekujemy powierzchnie oraz udostępniamy sprzęt do
dezynfekcji rąk. Ponadto, umożliwiamy rozszerzenie spotkania o przekąski w formie jednoporcjowej
czy posiłki w wersji lunch-box. Staramy się także, aby uczestnicy mieli ograniczony kontakt z gośćmi
hotelowymi. Dlatego też m.in. odpowiednio oznakowujemy wejścia, wyjścia oraz kierunek poruszania
się po hotelu.

Wszystko to sprawia, że sale w Sheraton Poznan Hotel są idealnym miejscem na organizację eventu –
zarówno branżowej konferencji, jak i rodzinnej uroczystości.

Lokalizacja hotelu: kliknij

Kontakt do działu sprzedaży:

Maciej Kurasiak, Kierownik Sprzedaży Grup i Konferencji

+48 570 014 471

+48 61 655 2202

e-mail: Maciej.Kurasiak@sheraton.com

www.sheratonpoznan.pl

www.facebook.com/sheratonpoznan

fot. Sheraton Poznań Hotel

fot. Sheraton Poznań Hotel

fot. Sheraton Poznań Hotel

[powrót na górę strony]

Kontakt w sprawie artykułu:

Aleksander Rudawski, Project Manager: Corporate Meetings And Initiatives
telefon: +48 790 458 530 | e-mail: a.rudawski@plot.poznan.pl
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