
C
zterogwiazdkowy Hotel Liberté 33 operuje w ramach mię-
dzynarodowej grupy BW Premiere Collection by BEST 
WESTERN, która zrzesza wyselekcjonowane luksusowe 
obiekty butikowe zorientowane na unikalność, wyjątkową 
jakość usług oraz podkreślenie aspektu lokalności. Liberté 

33 położony jest w centrum Poznania przy ul. Libelta 33, w sąsiedztwie eleganc-
kich willi i przestronnych parków, a jednocześnie w ścisłym centrum miasta, 
zaledwie 1,5 km od Starego Rynku czy terenu Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Hotel mieści się w dwóch budynkach: zabytkowej Willi z 1920 
roku oraz Oficynie, która powstała w 2020 roku. Dzieli je sto lat, a łączy dbałość 
o najwyższy standard i estetykę wnętrz. Wspólnie tworzą komfortowy kom-
pleks, w którym Goście odnajdą wszelkie udogodnienia niezbędne podczas 
pobytu. Można tu poczuć zarówno nastrojowy klimat dawnych rezydencji 
mieszczańskich, które w Poznaniu mają bogatą tradycję, jak i prestiżową 
atmosferę współczesnego luksusu. Takie połączenie sprawia, że Hotel Liberté 
33 wyróżnia się na tle rozbudowanej mapy hotelowej Poznania. To miejsce 

Hotel Liberté 33 w Poznaniu
z nowoczesnością...
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Poznań może poszczycić się bardzo bogatą historią związaną z początkami państwa 
polskiego oraz dużym znaczeniem w obecnych czasach. Stolica Wielkopolski uznawana 
jest za jedno z najpiękniejszych miast w kraju, gdzie tradycja w harmonijny sposób łączy 
się z nowoczesnością. Taki klimat można poczuć również podczas pobytu w tutejszym 

butikowym Hotelu Liberté 33. 

łączy się
Gdy tradycja

doskonałe na romantyczny weekend, turystyczny wyjazd czy 
biznesowy pobyt, który na długo pozostaje w pamięci. 

KOMFORTOWY POBYT W CZTEROGWIAZDKOWYM 

STANDARDZIE

Komfortowy wypoczynek w Hotelu Liberté 33 zapewniają 
wygodne, kompletnie wyposażone i eleganckie pokoje. Jest 
ich 60, a wśród nich znajdują się sypialnie w kilku wariantach: 
Standard, Superior, Deluxe. To pokoje jedno- i dwuosobowe, 
z pojedynczymi lub podwójnymi łóżkami. Wszystkie są prze-
stronne i urządzone z dużą dbałością o estetykę oraz jakość 
wyposażenia. Ich metraż liczy od 18 do 24 mkw., w zależności 
od kategorii pokoju. 

Z myślą o wymagających Gościach powstał także unikalny 
Junior Suite o powierzchni 30 mkw., z obszernym łożem mał-
żeńskim w sypialni, a dodatkowo rozkładaną sofą dla dwóch 
osób w salonie. Apartament ulokowany jest we wnętrzu zabyt-
kowej Willi. Tutaj też mieści się 16 innych pokoi o wyższych 
standardach, które oferują udogodnienia, takie jak np.: większy 
metraż, wyjście na taras, wanna. 

Pozostałe 43 pokoje rozmieszczone są w budynku Oficyny. 
To równie efektowne i funkcjonalne wnętrza. Dzięki dużym 
oknom są bardzo jasne i przyjemne, a oryginalne aranżacje 
doskonale oddają wyjątkowy charakter hotelu. 

Wszystkie pokoje w Liberté 33 są klimatyzowane i wyposa-
żone w: biurko, krzesło, szafę, stolik, fotel lub fotele, sejf, telewi-
zor, lodówkę, czajnik oraz łazienkę z prysznicem. Dodatkowo 
w pokojach Deluxe oraz Junior Suite na Gości czekają kap-
sułkowy ekspres do kawy Dolce Gusto i miękkie szlafroki. Na 
życzenie można zamówić usługę room service oraz budzenie. 
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CZTEROGWIAZDKOWY STANDARD

Hotel Liberté 33 oczarowuje Gości stylowym wystrojem. Urządzony z wyjątkową 
dbałością o detale oraz estetykę zapewnia wyjątkowe wrażenia, zarówno jeśli chodzi 
o pokoje gościnne, jak i przestrzenie wspólne. Tradycyjne akcenty, takie jak: witraże 
w oknach, klasyczne formy mebli, motywy grafiki Piero Fornasetti’ego z podobizną 
operowej sopranistki Liny Cavalieri, którą na początku XX wieku okrzyknięto najpięk-
niejszą kobietą świata czy historia Willi przedstawiona przez pryzmat jej poprzednich 
właścicieli i okraszona reprodukcjami zdjęć, zostały połączone z najnowszymi trendami 
wnętrzarskimi i technologicznymi innowacjami. Wszystko to składa się na nieprzeciętny, 
czterogwiazdkowy standard hotelu. Nad komfortem pobytu czuwa pomocny i otwarty 
personel, a urozmaicają i uprzyjemniają go liczne udogodnienia, na czele z doskonałą 
kuchnią serwowaną w tutejszej restauracji. 

MIEJSCE SPOTKAŃ I KULINARNYCH WRAŻEŃ

Sercem hotelu jest restauracja L33 Bistro & Bar, która proponuje elegancki format 
kulinarnego bistro w angielskim stylu połączonego z niezwykłym barem specjalizują-
cym się w ginach z całego świata. Strefa barowo-restauracyjna posiada osobne wejście 

LIBERTÉ 33 DLA BIZNESU

Hotel Liberté 33 to obiekt realizujący wiele funkcji. 
Poza gościnną i gastronomiczną do dyspozycji Gości 
oddane jest także kompleksowe zaplecze konferencyjne. 
Tworzą je dwie sale zlokalizowane w Willi, zaopatrzone we 
wszelkie akcesoria i technologie niezbędne do przeprowa-
dzenia konferencji, spotkania biznesowego czy szkolenia, 
tudzież organizacji prywatnego przyjęcia bądź imprezy 
okolicznościowej. Standardowe wyposażenie każdej z sal 
obejmuje: projektor multimedialny, ekran, nagłośnienie, 
szybkie Wi-Fi 2,4G/5G, klimatyzację, wentylację, ogrzewa-
nie. Dodatkowo udostępniane są: mikrofon, flipchart, blok 
papieru, pisaki, notatniki, długopisy, ołówki. 

Sala Solaris o powierzchni 50 mkw. w zależności od 
ustawienia stołów mieści od 20 do 40 osób. Natomiast 
w mniejszej sali, Muscaris, o metrażu 30 mkw. miejsca 
wystarczy na kameralne spotkanie grupy liczącej do 20 osób. 

GAMA HOTELOWYCH UDOGODNIEŃ

Wśród udogodnień i atrakcji Hotelu Liberté 33 znajdują 
się zarówno propozycje dla Gości ceniących aktywny wypo-
czynek, jak i tych, którzy w wolnych chwilach wolą błogi 
relaks. Z myślą o tych pierwszych powstał fitness room, 
który mieści się na poziomie -1 w Oficynie. Sala wyposażona 
jest w bieżnię, orbitrek, ławeczkę i wolne ciężary. Amatorzy 
spa mogą korzystać z kameralnej sauny fińskiej zlokalizo-
wanej tuż obok. 

Strefą bardzo lubianą przez Gości Hotelu Liberté 33 jest 
także przestronne patio sąsiadujące z restauracją i dopełnia-
jące jej powierzchnię o kolejne 30 miejsc w sezonie letnim.

Pełen zieleni ogród, kryjący się pomiędzy budynkami, 
z meblami ogrodowymi i leżakami oraz letnim Gin Barem, 
to kolejny powód, by wyjść z pokoju i miło spędzić czas na 
powietrzu. 

W Hotelu można również przejrzeć kolekcję magazynów, 
wypożyczyć książkę bądź tradycyjną grę planszową, a także 
pograć w szachy. Obsługa recepcji, korzystając z szerokiej 
oferty sprawdzonych kontaktów i instytucji kultury, chętnie 
pomoże też w zaplanowaniu czasu wolnego poza hotelem.

Do dyspozycji Gości jest również podziemny parking 
w hali garażowej Oficyny. Znajdują się tu 24 miejsca par-
kingowe na 12 mobilnych platformach z windą garażową, 
z których korzystać mogą auta osobowe do 150 cm wyso-
kości. Osoby podróżujące wyższymi pojazdami nie muszą 
się jednak martwić o samochód. Pomiędzy budynkami 
znajduje się kilka dodatkowych miejsc przeznaczonych dla 
większych aut. 

Dzięki temu wszystkiemu można w pełni skupić się na 
wrażeniach z pobytu w wyjątkowym Hotelu Liberté 33. 

od frontu Willi, dzięki czemu jest dostępna 
nie tylko dla Gości hotelu. Oprócz śniadań 
serwowane są tutaj lunche i wyborne dania 
à la carte. Szef Kuchni proponuje europejską 
kuchnię we współczesnym wydaniu, bazującą 
na produktach sezonowych i urozmaiconą 
lokalnymi akcentami. W menu są również 
przekąski tapas i wyselekcjonowane wina 
z drugiego konceptu kulinarnego, czyli wine 
baru FoodWine, który mieści się w budynku 
Oficyny i proponuje wina z własnego importu 
oraz Winnicy Edison działającej w Baranowie 
pod Poznaniem, przy Best Western Hotel 
Edison, które również należą do właścicieli 
Liberté 33. 

Dopełnieniem oferty L33 Bistro & Bar jest 
unikalny letni Gin Bar w hotelowym ogrodzie, 
z którego można korzystać w ciepłe wieczory.

Poza zadowoleniem Gości L33 Bistro & 
Bar może poszczycić się również kilkoma 
nagrodami zdobytymi w prestiżowych kon-
kursach kulinarnych. W 2021 roku kapituła 
Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku 
przyznała restauracji drugie miejsce w konkur-
sie na Najlepszego Śledzia. Również w ubie-
głym roku L33 Bistro & Bar uhonorowano 
pierwszym miejscem w Kulinarnym Rajdzie 
Mistrzów 2021, dającym kwalifikację do 
Kulinarnego Pucharu Polski 2022. Jako miejsce 
ceniące wartość lokalnych tradycji, restauracja 
regularnie uczestniczy w wielu akcjach gastro-
nomicznych, np.: „Konopna pyra z gzikiem” 
czy „Smak tatara”.
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