
Hotel jest położony w samym centrum miasta, w pobliżu Galerii Łódzkiej, skupiającej sklepy i butiki 
najsłynniejszych marek. Tuż obok znajduje się centrum rozrywkowe z kinem, restauracjami i pubami. 
Novotel stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania najważniejszych atrakcji Łodzi, takich jak 
unikatowy kompleks Księży Młyn, Biała Fabryka, Pałac Poznańskiego, Muzeum Kinematografii czy 
słynna ulica Piotrkowska.

witamy w novotel łódź centrum

Przyjęcie ze smakiem
w hotelach Novotel

 
Przekonaj się, że Novotel to idealne miejsce na organizację przyjęcia  
w rodzinnym gronie lub profesjonalnego bankietu. W naszym hotelu 
znajdziesz wszystko czego potrzeba, by urządzić niezapomniane przyjęcie 
nawet dla 140 osób. Oddajemy do Twojej dyspozycji w pełni wyposażoną, 
przestronną salę. Wnętrze z pewnością zachwyci Ciebie i Twoich gości,  
a my zadbamy o ich komfort i kompleksową obsługę.  

Spotkanie z sukcesem 
w hotelach Novotel 

Pozwól nam zadbać o każdy szczegół Twojej konferencji, spotkania  
czy seminarium. Zależy nam na Twoim sukcesie, dlatego nasz 
profesjonalny opiekun chętnie posłuży Ci radą, zajmie się kompleksową 
organizacją spotkania i wyposaży je w sprzęt najwyższej jakości.  



Przerwy kawowe
Podczas konferencji gościom biznesowym oferujemy nowoczesne 
przerwy kawowe w stylu fit: bio, regionalna, owocowa, energetyzująca 
oraz oczyszczająca. Każda z nich przygotowana jest na bazie naturalnych 
produktów. 

UDOGODNIENIA HOTELU
• 161 pokoi, w tym:

• 76 pokoi standardowych
• 30 pokoi typu Twin
• 16 pokoi Executive
• 36 pokoi rodzinnych
• 1 Suite
• 2 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych

• NOVO2 lounge bar
• Centrum Rekreacji: fitness, bezpłatny wynajem rowerów

• Kącik internetowy              • Kącik zabaw dla dzieci                     
• Podziemny parking            • Konsola Xbox
• Parking dla autokarów      • Wifi            

USŁUGI

SALE KONFERENCYJNE
Wszystkie sale konferencyjne mają dostęp do światła dziennego.

DOJAZD

•  Pociągiem: Dworzec PKP Łódź Kaliska – 2 km,
                         dworzec PKP Łódź Fabryczna – 1,5 km
•  Samolotem: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta – 7 km
•  Samochodem: A1 – 11,3 km, A2 – 21 km, S8 – 16,5 km  

novotel.com • accorhotels.com

al. Piłsudskiego 11A • 90-368 Łódź 
Tel. +48 42 254 39 00 • Fax. +48 42 254 39 99 • H7830@accor.com

novotel łódż centrum

It’s all about events
W NOVO2, poza doskonałym jedzeniem, serwujemy także wspaniałą 
rozrywkę. Zapraszamy na wieczory pełne atrakcji od poniedziałku  
do czwartku w godzinach 19.30-22.30! 
JUKEBOX W każdy poniedziałek miksujemy na życzenie. 
COOKIN’ JAZZ W każdy wtorek serwujemy sporą porcję muzyki jazzowej
oraz wyśmienite menu skomponowane przez naszego Szefa kuchni.
ELECTRO2NITE W środowe wieczory miksujemy wpadające w ucho 
dźwięki i wyborne dania.
TIME TRAVEL Każdy czwartek to u nas podróż w czasie! Przyjdź i delektuj 
się dźwiękami największych przebojów lat 70, 80 i 90.

 SALA POW.
(M2)

WYS. 
(M) TEATRALNE SZKOLNE BANKIETOWE PODKOWA

  1 54 3,5 50 24 30 20

  2 54 3,5 50 24 30 20
  3 54 3,5 50 20 30 20

  1+2 108 3,5 110 50 90 30

  1+2+3 162 3,5 180 80 140 50

  A, B, C, D, E 22 2,9 20 8 10 10

  A+B 44 2,9 45 20 30 20

  C+D 44 2,9 45 20 30 20
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Ten hotel działa na rzecz odpowiedzialnego hotelarstwa.

Komfort szyty na miarę
Ciesz się komfortem, przestrzenią i stylem w naszych pokojach 
zaprojektowanych tak, by sprostać wszystkim Twoim oczekiwaniom. 
Wygodne łóżko i starannie dobrane dodatki sprawią, że poczujesz się 
naprawdę wyjątkowo. Odpoczywaj, pracuj i korzystaj w pełni z Twojego 
pobytu. 

novo2 lounge bar
NOVO2 (NOVO Square) lounge bar to doskonałe miejsce do odpoczynku  
i spotkań – zarówno towarzyskich, jak i biznesowych. Połączeniu baru  
i restauracji, urządzonych w oryginalnym, nowoczesnym stylu, zapewnia 
naszym gościom komfortowe warunki do pracy oraz atmosferę  
sprzyjającą relaksowi. Serwujemy lekką i zdrową kuchnię, łączącą smaki 
różnych zakątków świata. W naszym menu znaleźć można potrawy 
ekologiczne, bezglutenowe i wegetariańskie. Część z nich dostępna  
jest przez całą dobę w usłudze Room Service.


