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Wartość inwestycji to ok. 4 mln zł Ruszyła modernizacja poznańskiego hotelu Ikar należącego do
Grupy Hotele WAM. Pod koniec marca została podpisana umowa z wykonawcą prac, które obejmują
m.in. podniesienie standardu hotelowych pokoi i korytarzy. - W postępowaniu został wyłoniony
wykonawca I etapu robót budowlanych w Hotelu Ikar w Poznaniu - firma PPUiH AGROBEX, z którą
dnia 20.03.2012 r. podpisano umowę. Zakończenie prac remontowo-modernizacyjnych I etapu
planowane jest na drugą połowę maja 2012 r. - info
Ruszyła modernizacja hotelu Ikar
Wartość inwestycji to ok. 4 mln zł Ruszyła modernizacja poznańskiego hotelu Ikar należącego do Grupy
Hotele WAM. Pod koniec marca została podpisana umowa z wykonawcą prac, które obejmują m.in.
podniesienie standardu hotelowych pokoi i korytarzy. - W postępowaniu został wyłoniony wykonawca I
etapu robót budowlanych w Hotelu Ikar w Poznaniu - firma PPUiH AGROBEX, z którą dnia 20.03.2012 r.
podpisano umowę. Zakończenie prac remontowo-modernizacyjnych I etapu planowane jest na drugą
połowę maja 2012 r. - informuje w rozmowie z portalem Horecanet.pl Anna Bałazy, kierownik zespołu
ds. obsługi zarządu i rady nadzorczej Grupy Hotele WAM.
Szacunkowa kwota, jaką Grupa Hotele WAM zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia to 4 mln zł.
Celem realizacji przedmiotu inwestycji jest podniesienie standardu pokoi hotelowych wraz z węzłami
sanitarno-higienicznymi znajdującymi się na II i III piętrze, korytarzy oraz klatki schodowej, w zakresie
montażu wykładziny dywanowej do spocznika I piętra, podniesienie standardu holu wejściowego wraz z
recepcją, zapleczem recepcji, pomieszczeniami biurowymi, korytarzem, salą biznesową,
pomieszczeniami pomocniczymi oraz biuro z zapleczem.
Hotel Ikar jest obiektem trzygwiazdkowym, położonym w centrum Poznania, przy zbiegu ul. Solnej i al.
Niepodległości. Nieopodal znajduje się Stary Rynek (10 min) oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie (20
min). Jest to zatem idealna lokalizacja zarówno dla osób podróżujących służbowo, jak i turystów
zwiedzających miasto.
W hotelu do dyspozycji gości są 144 komfortowo wyposażone pokoje (231 miejsc noclegowych), w tym:
57 pokoi jednoosobowych, 80 pokoi dwuosobowych oraz siedem pokoi typu studio. Dwa pokoje
przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę z
prysznicem, telewizję kablową, telefon z bezpośrednim wyjściem na miasto oraz mini lodówkę. W
każdym pokoju zapewniony jest bezpłatny dostęp do internetu, a część pokoi jest klimatyzowana. Na
życzenie gościa dostępne są łóżeczka dla dzieci.
Hotel posiada profesjonalnie przygotowane centrum szkoleniowo – konferencyjne, na które składa się
pięć sal konferencyjno – bankietowych oraz business room, największa sala mieści do 200 osób, średnia
do 80 osób oraz trzy mniejsze do 15 osób.
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Na terenie hotelu znajduje się całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, kącik z prasą, restauracja,
drink bar, oraz taras letni. W holu hotelowym jest salon fryzjersko – kosmetyczny.

