Młyn Hotel & SPA
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Opis:
Młyn Hotel & SPA powstał w dawnym Młynie solnym z początku XX wieku. Widząc opuszczony
budynek i marniejący potencjał przyszły właściciel wpadł na mało popularny w tamtych czasach
pomysł aby uczynić z młyna najlepszy w regionie hotel. Obecnie obiekt już z daleka zachwyca swym
wyglądem i majestatem. To miejsce gdzie połączenie pasji, determinacji i ciężkiej pracy dało wyraz
czemuś wyjątkowemu. Oryginalne wnętrza, połączenie klasyki z nowoczesnością oraz zaskakujące
rozwiązania czynią miejsce unikatowym. Najdrobniejsze szczegóły zostały dopracowane z wyjątkową
starannością, tak aby pobyt dawał naszym Gościom poczucie szczęścia i czystej przyjemności.
Z zamiłowania do piękna i luksusu powstało nowoczesne Wellness & SPA, gdzie najnowsza
technologia łączy się z naturą. Dodatkowo w skład kompleksu wchodzą urokliwe miejsca o
wyjątkowym klimacie - Klub Nocny Piekarnia oraz Gospoda u Młynarza - idealne na wieczorne imprezy
czy wypady z rodziną i przyjaciółmi. Atutem hotelu jest wysoki standard oraz luksusowe warunki
pobytowe zarówno dla Gości odwiedzających nas w celach biznesowych jak i osobistych.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Okrzei
Numer budynku:
77
Kod pocztowy:
87-800
Miejscowość:
Włocławek
Powiat i gmina:
Włocławek
Region turystyczny:
Kujawy
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (19.0575918 52.6582226)
Telefon:
+48 54 233 01 00
Telefon dział marketingu:
+48 500 149 501
E-mail:
recepcja@hotelmlyn.pl

E-mail działu marketingu:
marketing@hotelmlyn.pl
Adres strony www:
www.hotelmlyn.pl
Rodzaj obiektu:
hotel
Kategoria:
g4
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
150
Pokoje dwuosobowe:
58
Pokoje wieloosobowe:
9
Apartamenty:
9
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
70
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
7
Liczba miejsc w największej sali:
300
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
100
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
350
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Sala jest w pełni wyposażona w sprzęt konferencyjny: rzutnik, ekran, ﬂipchart, nagłośnienie.
Położenie obiektu:
w historycznym obiekcie
Obsługa w językach:
angielski
Udogodnienia:
atrakcje dla dzieci
basen
ﬁtness
klimatyzacja w pokojach

parking
płatność kartą
przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
sejf
TV/SAT
usługi biznesowe (faks, ksero, itp)
Wellness & SPA
wi-ﬁ
zwierzęta mile widziane
E-mail osoby wypełniającej formularz:
marketing@hotelmlyn.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja
adres strony: http://rejestracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/mlyn-hotel-spa
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