Hotel Śródka – hotel butikowy w atrakcyjnej
lokalizacji

Poznańska Śródka po latach zapomnienia przepięknie rozkwitła i zmienia się z każdym dniem.
Połączona z tysiącletnim ostrowem Tumskim stanowi niezwykły zakątek pełen historii, zabytków,
kafejek i restauracji. Rozpoczął tu swoją działalność pierwszy obiekt noclegowy - hotel Śródka. Jego
obecność pozwoli turyście biznesowemu cieszyć się Poznaniem w jego najstarszej, historycznej
części.

Ten trzygwiazdkowy hotel łączy kontekst historyczny miejsca z wysokim standardem i przyjazną
atmosferą. Śródka oferuje 58 miejsc noclegowych w 25 pokojach i apartamentach z widokiem na
zabytkowy rynek Śródecki. Na szczególną uwagę zasługuje hotelowa restauracja "Wspólny Stół".
Zgodnie z nazwą, głównym elementem wyposażenia lokalu jest długi, pięciometrowy, dębowy stół,
przy którym zasiąść może niemal 20 osób. Restauracja serwuje dania kuchni polskiej z twistem oraz
międzynarodowymi akcentami. Warto podkreślić idee tego miejsca, które łączy różne środowiska
wokół idei slow food oraz włączenia społecznego (celem restauracji jest nie zysk ekonomiczny, ale
również zysk społeczny).

POKOJE: 58 miejsc noclegowych w 28 pokojach
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SALE KONFERENCYJNE: jedna sala konferencyjna o powierzchni 40m2

Do dyspozycji gosci biznesowych oddano jedną sale konferencyjną:

●

Sala Boardroom o powierzchni 40 m2 (dla 12 osób)

Wnętrze wyposażone jest w system audiowizualny, indywidualne nagłośnienie, oświetlenie,
klimatyzację i bezprzewodowy Internet, a w ramach obsługi konferencyjnej hotel oferuje
urozmaicone przerwy kawowe i lunche.
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Do zalet hotelu można zaliczyć jego atrakcyjne położenie. Znajduje się on w bezpośrednim
sąsiedztwie Katedry na Ostrowie Tumskim oraz Bramy Poznania ICHOT (Interaktywne Centrum
Historii Ostrowa Tumskiego). Niewielka odległość od Starego Rynku (900m) i Międzynarodowych
Targów Poznańskich (5km) czyni z Hotelu Śródka dobrą alternatywę dla większych hoteli
usytuowanych w zatłoczonym centrum miasta i będzie świetnym wyborem dla tych, którzy cenią
atrakcyjną lokalizację i kameralną, przyjazną atmosferę w historycznym otoczeniu.
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