Hotele dla aktywnych

Coraz więcej osób przywiązuje wagę do zdrowego trybu życia. Ważna jest nie tylko odpowiednia
dieta, ale również regularna aktywność fizyczna. Przedstawione poniżej obiekty to "zielone hotele" obiekty położone w otoczeniu, bądź w pobliżu zieleni, zachęcającej do aktywnego spędzania czasu
wolnego, równocześnie są to miejsca, w których miło spędzić pobyty weekendowe, relaksując się w
otoczeniu kojącej natury.

Hotel Vivaldi****
Hotel Vivaldi położony jest w centrum Poznania, w cichej
dzielnicy, w sąsiedztwie największego parku Cytadela, 1,5 km
od Starego Miasta.

więcej...
Dla aktywnych: Park Cytadela

Adres: ul. Winogrady 9, 61-663 Poznań
Strona internetowa: www.vivaldi.pl

Hotel Rezydencja Solei****

Hotel Rezydencja Solei**** położony jest w zaciszu lasu przy jednym z najpiękniejszych jezior
regionu - Jeziorze Strzeszyńskim. Hotel oferuje gościom 23 przestronne pokoje, restaurację oraz
driving range do wybijania piłeczek golfowych.

więcej...
Dla aktywnych: Jezioro Strzeszyńskie / Driving range - dla golfistów

Adres: ul. Wałecka 2, 61-461 Poznań
Strona internetowa: www.hotel-soleil.pl

Hotel HOT_elarnia**** & Day SPA SPA_larnia
HOT_elarnia to 4 gwiazdkowy obiekt butikowy, usytuowany
tuż poza granicami Poznania, w bezpośrednim sąsiedztwie
Wielkopolskiego Parku Narodowego. DAY SPA funkcjonujące
przy obiekcie zajmuje powierzchnię 1000m2.

więcej...
Dla aktywnych: Wielkopolski Park Narodowy / SPA o powierzchni 1000m2

Adres: ul. Morenowa 33, Puszczykowo
Strona internetowa: www.hotelarnia.pl

Hotel HP Park***

Hotel HP Park położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta, a zarazem w malowniczej
okolicy nad jeziorem Malta. Nocujący w obiekcie goście mogą korzystać z uroków okolicy podczas
spacerów, joggingu, przejażdżek rowerowych lub uprawiając inne sporty.
więcej...
Dla aktywnych: Jezioro Malta / Aquapark - Termy Maltańskie

Adres: ul. A. Baraniaka 77, 61-131 Poznań
Strona internetowa: www.hotelepark.pl/hotel-poznan

Novotel Poznań Malta***

Hotel Novotel Poznań Malta jest obiektem o wielu atutach. Lokalizacja nad jeziorem Malta w
bezpośrednim sąsiedztwie Term Maltańskich sprawia, że jest to obiekt dla osób pragnących spędzać
wypoczynek aktynie.
więcej...
Dla aktywnych: Jezioro Malta / Aquapark - Termy Maltańskie

Adres: ul. Termalna 5, 61-028 Poznań
Strona internetowa: www.accorhotels.com

Oferta pozostałych hoteli w Poznaniu i okolicach jest dostępna TUTAJ

