Hostele

Popularną alternatywą dla hoteli, są hostele, obiekty różniące się od hoteli głównie liczbą miejsc w
pokojach. Poznańskie hostele oferują możliwości noclegowe zarówno w pokojach wiloosobowych, jak
i w bardziej kameralnych pokojach dwuosobowych, a czasmi nawet w apartementach, które stanowią
interesujacą alternatywę dla rodzin podróżujących z dziećmi.

Wszystkie obiekty zaprezentowane poniżej posiadają swój indywidalny charakter, który można
zaobserwować chociażby w wystroju czy oferowanych przez obiekt usługach. Duża część obiektów
oprócz pokoi o różnym standardzie, posiada również część wspólną - należą do niej często kuchnia,
salon lub sala śniadaniowa. Niektóre obiekty posiadają nawet restaurację oraz bar.

Blooms Boutique Hostel, Inn & Apartments

Blooms Boutique Hostel, Inn & Apartments mieści się w zabytkowej kamienicy Willi Kwiatowej z
1903 roku. Lokalizacja zapewnia łatwy pieszy dostęp do poznańskich stref biznesu, mody, nocnego
życia, rozrywki, do muzeów, galerii sztuki oraz wielu innych atrakcji. więcej...

Adres: Kwiatowa 2, 61-881 Poznań
Strona internetowa: www.blooms.com.pl

Tey Hostel

Tey hostel oferuje zakwaterowanie w kolorowych i nowoczesnych pokojach prywatnych oraz
wieloosobowych. Do wspólnego użytku została oddana kuchnia oraz salon z zabawkami dla dzieci.
więcej...

Adres: ul. Świętosławska 12, Poznań
Strona internetowa: www.tey-hostel.pl

Melody Hostel

Hostel znajduje sie tuż przy Starym Rynku,dzięki czemu z okien rozpościera się widok na poznańską
starówkę. Pokoje nawiązują wystrojem do różnych stylów muzycznych (jazz, rock, blues, folk, itd.)
więcej...

Adres: ul. Kozia 16, Poznań
Strona internetowa: www.melody-hostel.pl

Soda Hostel & Apartments

Soda hostel & Apartments mieści się blisko centrum, w dzielnicy Jeżyce i usytuowany jest w
kamiennicy o kontrastowych, designerskich wnętrzach. Oferuje strefę chillout, z PS3 i TV, otwartą
kuchnię i WiFi. Do tego - sodowe grafiki w pokojach, sąsiedztwo kultowych miejsc kulturalnych i
gastronomicznych. więcej

Adres: Dąbrowskiego 27A, Poznań
Strona internetowa: www.sodahostel.com

Dobranoc Hostel

Dobranoc Hostel znajduje się w centrum Poznania w odrestaurowanej XIX – wiecznej
kamienicy. Wszystkie pokoje różnią się od siebie, stanowiąc indywidualne projekty artystyczne..
więcej

Adres: ul. Strzelecka 20/8, Poznań

Strona internetowa: www.dobranochostel.pl

Frolic Goats Hostel

Frolic Goats Hostel powstał w 2007 roku jako pierwszy całoroczny hostel w Poznaniu. Zlokalizowany
jest na Starym Mieście. Hostel prowadzi sezonową wypożyczalnię rowerów. więcej

Adres: Wrocławska 16/6 (wejście od ul. Jaskółczej), Poznań
Strona internetowa: www.frolicgoatshostel.com

FOLK Hostel
Hostel FOLK mieści się 100 m od Starego Rynku, z widokiem na wieżę ratusza, na przeciwko
„Rogalowe Muzeum”. Wokół znajduje się wiele barów, klubów i restauracji, każdy znajdzie coś dla
siebie. Do najbliższego przystanku tramwajowego jest 5 minut. Więcej...

Adres: ul. Klasztorna 2, Poznań
Strona internetowa: www.hostelfolk.pl

Oferta pozostałych hosteli w Poznaniu jest dostępna TUTAJ

