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129 PLN* całodniowy pakiet konferencyjny 

Oferta konferencyjna Hotelu DeSilva Premium Poznań zawiera:
• Ustawienie sali konferencyjnej zgodne z Państwa oczekiwaniami
• Profesjonalny sprzęt do prezentacji: podwieszane projektory LCD,
   ekrany, flipcharty, nagłośnienie, wskaźniki laserowe
• Klimatyzowane sale konferencyjne z dostępem do internetu
• Przerwa kawowa w asortymencie:
   kawa z ekspresu ciśnieniowego, szeroki wybór herbat, woda mineralna,  
   soki owocowe, wyroby cukiernicze przygotowane przez 
   naszego Szefa Kuchni
• Lunch z napojami bezalkoholowymi w restauracji 
• Opieka dedykowanego Meeting Concierge

Dla uczestników konferencji oferujemy także specjalne ceny pokoi.

* Cena pakietu dotyczy jednej osoby, na jeden dzień konferencji 
   i nie zawiera podatku VAT. 
   Pakiet obowiązuje przy grupie minimum 10 osobowej.

Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 61 65 88 000
e-mail: sales.poznan@desilva.pl
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Hotel DeSilva Premium POZNAŃ
zlokalizowany w centrum miasta, zapewnia doskonałe warunki do organizacji 
konferencji, imprez firmowych, szkoleń bądź bankietów. Dzięki komfortowym 
salom z nowoczesnym wyposażeniem, a także z indywidualnym podejściem              
i kompetentną obsługą zorganizujemy Państwu każde spotkanie.
Marka DeSilva Premium to gwarancja komfortu oraz usług dopasowanych 
dla najbardziej wymagających gości.

Dogodna lokalizacja
Hotel Desilva Premium Poznań zlokalizowany jest w ścisłym centrum Poznania 
przy ulicy Piekary 5. Doskonałe położenie hotelu sprawia, że jest on                    
znakomitym wyborem dla gości biznesowych. Centralne położenie na mapie 
miasta - 100 m od głównej ulicy Poznania - Św. Marcin sprawia że hotel jest 
łatwo dostępny dla gości podróżujacych samochodem, jak i korzystających          
z połączeń kolejowych i lotniczych:
- Dworzec Kolejowy - Poznań Główny: 1,9 km
- Dworzec Autobusowy - Poznań Główny: 1,9 km 
- Lotnisko Poznań-Ławica: 6,9 km

DBAMY O TWÓJ KOMFORT SNU
60 eleganckich, niezwykle przestronnych pokoi
• 1 pokój typu executive z dużym łóżkiem typu King 
   i dodatkowym wyposażeniem
• 19 pokoi hotelowych z dużym łóżkiem typu King 180 cm x 200 cm 
   i dodatkowo z rozkładaną sofą 140 cm x 200 cm
• 16 pokoi hotelowych z dużym łóżkiem typu King 180 cm x 200 cm
• 23 pokoje z dwoma osobnymi łóżkami 110 cm x 200 cm
• 1 pokój dla osób niepełnosprawnych z łóżkiem typu King 180 cm x 200 cm 
   oraz dużą i specjalnie wyposażoną łazienką

W każdym pokoju
• elegancka łazienka z nowoczesną deszczownicą i ręcznym prysznicem, 
   suszarką, kosmetykami i kompletem ręczników
• indywidualnie sterowana klimatyzacja
• kontynentalne łóżko z miękkim zagłówkiem i lampkami do czytania
• bezprzewodowy internet, telefon i telewizor LED z płaskim ekranem
• zestaw do parzenia kawy i herbaty
• sejf, wygodne biurko i stolik dogodny do pracy lub jedzenia w łóżku
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CO NAS WYRÓŻNIA?
• nowoczesne, szerokie, skandynawskie łóżka z materacami kieszeniowymi
• antyalergiczna, wysokogatunkowa pościel i ręczniki
• wolny od opłat dostęp do szybkiego internetu
• duży, bezpieczny sejf na laptop
• zestaw do przygotowania kawy i herbaty z dużymi, poręcznymi kubkami
• mobilny stolik, pozwalający na pracę lub jedzenie w łóżku
• Pillow menu – dodatkowy wybór poduszek o różnej twardości i rozmiarze
• swobodny dostęp do lodu w kostkach (kostarka )
• miła i przyjazna obsługa

Wyjątkowy MURAL
Na ścianie hotelu od strony ul. Św. Marcina znajduje się wyjątkowy mural 
nawiązujący do symbolu miasta - poznańskich koziołków - jest jednym z więk-
szych w mieście (387 mkw.)
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Nowoczesne i komfortowe centrum biznesowe
• 4 sale wielofunkcyjne o łącznej powierzchni 200 m2 
• elastyczna konfiguracja przestrzeni
• profesjonalny sprzęt do prezentacji
• catering dostępny w sali konferencyjnej
• przekąski i desery przygotowane w naszej kuchni 
• klimatyzacja wszystkich pomieszczeń
• opieka Meeting Concierge
Catering w salach konferencyjnych
Ciśnieniowe ekspresy do kawy, zestaw herbat, woda mineralna, 
soki owocowe, ciastka.

NASZE SALE



Zapraszamy do współpracy

Hotel DeSilva Premium Poznań
ul. Piekary 5, 61-823 Poznań 
tel.: +48 61 65 88 000 
e-mail: poznan@desilva.pl 

www.desilva.pl/poznan

rezerwuj onilne na 
www.desilva.pl

NASZE HOTELE
Hotel DeSilva Premium Opole 
Hotel DeSilva Premium Poznań
Hotel DeSilva Warszawa Piaseczno
Hotel DeSilva Inn Katowice Airport
Hotel Victor Pruszków DeSilva 
Hotel Mercure Częstochowa Centrum 
Hotel Mercure Opole
Hotel Mercure Karpacz Skalny
Hotel Mercure Jelenia Góra
Hotel Mercure Cieszyn
Hotel Ibis Częstochowa
Hotel Ibis Katowice Zabrze
Hotel Ibis Styles Bielsko-Biała 
Hotel Malbork by DeSilva - wkrótce
Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva 
Restauracja & Minibrowar
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POZNAJ NASZE HOTELE


