Hotel Campanile Bydgoszcz
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Język Polski
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Opis:
Hotel Campanile Bydgoszcz położony jest w centrum miasta. To doskonałe miejsce dla osób
podróżujących w celach biznesowych oraz dla rodzin wypoczywających z dziećmi. Jest bardzo dobrze
skomunikowany z ważnymi centrami biznesowymi, ośrodkami naukowymi, kulturalnymi oraz
sportowymi. W bliskim sąsiedztwie hotelu jest dworzec PKS (200 m). Od dworca PKP dzielą go 3 km,
od Starego Miasta 2 km, a od Portu Lotniczego Bydgoszcz 5 km.
Hotel oferuje 117 klimatyzowanych pokoi oraz dwie sale konferencyjne, które pomieszczą łącznie do
80 osób. Wyposażone są w projektor LCD, ekran, ﬂipchart oraz nagłośnienie. Mogą zostać całkowicie
zaciemnione. Hotel Campanile Bydgoszcz zaprasza także do restauracji i hotelowego lobby.
W całym hotelu jest bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu, a do dyspozycji gości parking z
40 miejscami.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Jagiellońska
Numer budynku:
59
Kod pocztowy:
85-027
Miejscowość:
Bydgoszcz
Powiat i gmina:
Bydgoszcz
Region turystyczny:
Kujawy
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.0212943 53.1230536)
Telefon:
+48 52 586 20 00
Telefon dział marketingu:
+48 52 586 20 00
Fax:
+48 52 586 20 02
E-mail:
bydgoszcz@campanile.com

E-mail działu marketingu:
bydgoszcz@campanile.com
Adres strony www:
www.campanile-bydgoszcz.pl/pl
Rodzaj obiektu:
hotel
Kategoria:
g3
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
234
Pokoje jednoosobowe:
58
Pokoje dwuosobowe:
59
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
70
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
2
Liczba miejsc w największej sali:
80
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
50
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
80
Liczba miejsc w układzie podkowy:
60
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
- projektor multimedialny
- ekran
- ﬂipchart
- tablica suchościeralna
- wskaźnik laserowy
- nagłośnienie konferencyjne, w tym mikrofon bezprzewodowy
Położenie obiektu:
w centrum miasta
Obsługa w językach:
angielski

Udogodnienia:
klimatyzacja w pokojach
parking
płatność kartą
przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
sejf
TV/SAT
usługi biznesowe (faks, ksero, itp)
wi-ﬁ
zwierzęta mile widziane
E-mail osoby wypełniającej formularz:
bydgoszcz@campanile.com
Usługi dodatkowe:
restauracja
adres strony: http://rejestracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/hotel-campanile-bydgoszcz
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