Hotel Holiday Inn Bydgoszcz
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Język Polski
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Opis:
Holiday Inn Bydgoszcz **** położony jest w ścisłym centrum miasta, nad rzeką Brdą, w bezpośrednim
sąsiedztwie Starego Miasta, Wyspy Młyńskiej i innych turystycznych atrakcji – dokładnie tam, gdzie
bije kulturalne i komercyjne serce miasta. Wypoczynkowi sprzyja ponadto możliwość korzystania w
hotelu z sauny, widokowego tarasu czy mini-gym.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Grodzka
Numer budynku:
36
Kod pocztowy:
85-109
Miejscowość:
Bydgoszcz
Powiat i gmina:
Bydgoszcz
Region turystyczny:
Kujawy
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.005544 53.1214419)
Telefon:
+48 52 347 70 00
Telefon dział marketingu:
+48 52 347 70 08
Fax:
+48 52 347 70 01
E-mail:
reservations@holiday.hgb.com.pl
E-mail działu marketingu:
sales1@holiday.hgb.com.pl
Adres strony www:
www.holiday.hgb.com.pl
Rodzaj obiektu:
hotel
Kategoria:

g4
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
174
Pokoje jednoosobowe:
86
Pokoje dwuosobowe:
40
Apartamenty:
8
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
350
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
6
Liczba miejsc w największej sali:
350
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
350
Liczba miejsc w układzie podkowy:
50
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
6 sal konferencyjnych z możliwością różnej konﬁguracji przestrzeni, dzięki zastosowaniu
nowoczesnego systemu ścian mobilnych
• Całkowita powierzchnia konferencyjna - 514 m2
• Największa dostępna sala o powierzchni 336 m2 z możliwością pomieszczenia 350 uczestników
konferencji w jednej przestrzeni
• Światło dzienne w każdej sali
• W każdej sali dostęp do internetu ISDN, W-Lan
• Posiadamy również pełne, nowoczesne wyposażenie sal konferencyjnych, a w tym między innymi:
projektory multimedialne z możliwością prowadzenia prezentacji jednocześnie na kilku ekranach,
ekrany projekcyjne, mikrofony bezprzewodowe, wbudowany system nagłośnienia konferencyjnego,
ﬂip-chart, mównica, odtwarzacze DVD
Położenie obiektu:
w centrum miasta
Obsługa w językach:
angielski
Udogodnienia:
klimatyzacja w pokojach

parking
parking strzeżony
płatność kartą
przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
sejf
TV/SAT
usługi biznesowe (faks, ksero, itp)
wi-ﬁ
zwierzęta mile widziane
E-mail osoby wypełniającej formularz:
sales1@holiday.hgb.com.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja, ﬁtness
adres strony: http://rejestracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/holiday-inn-bydgoszcz
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