
www.e-hotelarz.pl

Hotel
z Pomysłem

2022

2022 marzec  HOTeLarz  41

LIBERTÉ 33,  
BW PREMIER COLLECTION, 
Poznań



W klimacie
przedwojennych 
rezydencji  
Hotel Liberté 33 mieści się w dwóch budynkach, które dzieli 100 lat: zabytkowej willi z 1920 r., łączącej w sobie 
elementy neobaroku i klasycyzm, oraz nowej oficynie z 2020 r. Chce tworzyć miejsce z duszą, które jest nośnikiem 
historii Poznania, eksponując przeszłość willi ukazaną przez pryzmat jej poprzednich właścicieli wraz 
z reprodukcjami pozyskanych od nich zdjęć. 

HERBAL HOTEL
MIESJCOWOŚĆ: Wrocław
KATEGORIA: 3***
POKOJE: 66 / MIEJSCA: 132
SALE GASTRONOMICZNE: 1 / MIEJSCA: 50
SALE KONFERENCYJNE: 1 / MIEJSCA: 50
BIURO ARCHITEKTONICZNE: Archicon
DATA OTWARCIA: grudzień 2021 r.  
POMYSŁ: Hotel w budynku dawnego klasztoru 
w centrum miasta z odtwo rzo nym historycznym 
ogrodem ziołowym, na którym opiera się cały 
koncept hotelu, począwszy od nazwy i filozofii 
herbal, z przejawiającą się na każdym kroku 
dbałością o prozdro wotny dobrostan gości.

LIBERTÉ 33,  
BW PREMIER COLLECTION 
MIASTO: Poznań
KATEGORIA: –
POKOJE: 60 / MIEJSCA: 112
SALE GASTRONOMICZNE: 2 / MIEJSCA: 80
SALE KONFERENCYJNE: 2 / MIEJSCA: 50
BIURO ARCHITEKTONICZNE: PB Architekci
PROJEKT WNĘTRZ: Piotr Bukowy i Pracownia Projektowa Sucharski
DATA OTWARCIA: czerwiec 2021 r.  
POMYSŁ: Miejsce z duszą, które jest nośnikiem historii miasta
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Z abytkowa willa z mieści 16 
pokoi oraz apartament. Na 
poziomie -1 znajduje się 
recepcja oraz restauracja 

Bistro & Bar L33, a  w  klimatycznych 
wnętrzach można poczuć ducha dawnych 

rezydencji Poznania. Druga część hotelu to 
nowoczesny pięciopiętrowy budynek, w któ-

rym znajdują się 43 pokoje, winiarnia 
FoodWine, a w części podziemnej – sauna, sala 

fitness oraz garaż. Restauracja L33 Bistro & Bar 
proponuje elegancki format kulinarnego bistro 

w angielskim stylu połączonego z barem specjalizującym 
się w ginach z całego świata. Proponuje europejską kuch-

nię we współczesnym wydaniu opartą na produktach sezono-
wych i  urozmaiconą lokalnymi i  brytyjskimi akcentami. 

Dopełnieniem jej oferty jest letni Gin Bar funkcjonujący w hotelowym 
ogrodzie w ciepłe wieczory. Winoteka i winebar FoodWine oferują wina z wła-
snego importu oraz z winnicy Edison znajdującej się w drugim hotelu właści-
cieli – Best Western Edison w Baranowie pod Poznaniem. 
Dla gości konferencyjnych przygotowano dwie 
sale w willi: Solaris o powierzchni 50 m kw., 
która pełni też funkcję eleganckiego salonu 
na prywatne przyjęcia, oraz Muscaris 
o powierzchni 30 m kw. Liberté 33 jest 
częścią BW Premier Collection. To 
stworzony przez sieć Best Western 
soft brand, skupiający wyselekcjono-
wane hotele butikowe, nawiązujące 
swoim designem do miasta lub regio-
nu, w którym są zlokalizowane. •
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