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Lechicka



Zostań gościem 
HL Hotel Lechicka

Hotel oferuje 100 klimatyzowanych pokoi, w tym 8 apartamentów. Każdy pokój jest wyposażony w telewizor, dostęp do WI-FI oraz                   
prywatną łazienkę. 

Do dyspozycji gości w hotelu znajduje się basen. Przed hotelem istnieje możliwość zaparkowania na bezpłatnym parkingu. Posiadamy 
również miejsca w garażu podziemnym. 

Oferujemy jedne z najniższych cen w Poznaniu.



Wycieczki
szkolne

Poznań posiada wiele atrakcji skierowanych do dzieci    
w wieku szkolnym. Wycieczkę szkolną polecamy                  
rozpocząć od najbardziej znanych atrakcji miasta,                 
jak piękny rynek i poznańskie koziołki czy ogromne 
muzeum narodowe. 

Wycieczki szkolne mogą skorzystać z gier miejskich,                
odwiedzić nowe zoo oraz spróbować rogali                       
świętomarcińskich. W Poznaniu nie brakuje miejsc, które 
zapewnią dzieciom świetną zabawę w połączeniu                      
z nauką.

HL Hotel Lechicka jest zlokalizowany około 4 km od               
ścisłego centrum Poznania. Zarówno komunikacją 
miejską, jak i autokarem, szybko dotrzecie do centrum 
miasta, a po zwiedzaniu odpoczniecie w cichej                           
i spokojnej okolicy.

Zdjęcia: www.fotoportal.poznan.pl



Grupy
sportowe

Zostań w HL Hotel Lechicka i wygrywaj po mistrzowsku!

Hotel Lechicka zaprasza wszelkie grupy sportowe, które 
szukają noclegu i relaksu po ciężkim dniu fizycznych 
zmagań. W promieniu 4 kilometrów znajdują się liczne 
ośrodki sportowe, hala sportowa oraz baseny                             
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Nasz hotel regularnie gości również zespoły szachistów, 
grup brydżowych oraz szermierzy. Oferujemy darmowy 
parking, zarówno dla samochodów osobowych                       
jak i autokarów.

Grupom sportowym oferujemy specjalny "Pakiet                        
Sportowca"*:

Zdjęcia: www.fotoportal.poznan.plZdjęcia: www.fotoportal.poznan.pl





Restauracja
Lechicka

• połączenie tradycji z nowoczesnością

• wysoka ocena jakości potraw przez gości obiektu

• jeden z najlepszych Szefów Kuchni w Wielkopolsce

• potrawy przyrządzane ze zdrowych i świeżych 
  surowców pochodzących w większości od lokalnych   
  producentów

• posiłki serwowane indywidualnie lub w formie bufetu

Stawiamy na jakość, przystępne ceny oraz przyjazną 
atmosferę.





Wspólne
wieczory

Kluczem do sukcesu udanej wycieczki jest 
wzmocnienie przyjacielskich więzi i stworzenie 
sympatycznej atmosfery.

Oferujemy możliwość organizacji wieczorków 
integracyjnych dla grupy w formie:

• wieczoru z muzyką na żywo (saksofon, akordeon)

• wieczoru tanecznego z DJem

• wieczoru z karaoke

• pokazów z sommelierem





Cennik
dla grup

GRUPY OSÓB DOROSŁYCH

159 zł/osoba

• pokój dwuosobowy

• śniadanie serwowane w formie bufetu

• obiadokolacja

Dla grup powyżej 55 osób przewidujemy rabaty.

GRUPY SZKOLNE ORAZ SPORTOWE

149 zł/osoba

• pokój dwuosobowy

• śniadanie serwowane w formie bufetu

• obiadokolacja

Dla grup powyżej 55 osób przewidujemy rabaty.

HB HB



Zdjęcia: www.fotoportal.poznan.pl



Dogodna
lokalizacja

GALERIA PLAZA, GALERIA PESTKA

STARY RYNEK

DWORZEC PKP

LOTNISKO

3 MIN

15 MIN

17 MIN

23 MIN

HL HOTEL LECHICKA

ul. Lechicka 101, Poznań
+48 697-900-213
recepcja@hotel-lechicka.pl
www.hotel-lechicka.pl






