Pałac Romantyczny
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Język Polski
[2]
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Opis:
Czterogwiazdkowy odrestaurowany Hotel położony zaledwie 15 min. od centrum Torunia i 5 min. drogi
od węzła autostradowego A1.
Pałac z historią w tle – miejsce odwiedzin Fryderyka Chopina. Do dyspozycji Gości: sale szkoleniowokonferencyjne z nowoczesnym wyposażeniem, Restauracja Marconi, lobby bar, SPA, korty tenisowe
oraz 16 ha angielski park z pomnikami przyrody i urokliwymi stawami.
Obiekt posiada 120 miejsc noclegowych: 50 luksusowych pokoi 1,2,3 os. oraz 3 apartamenty o
pałacowych wnętrzach.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Toruńska
Numer budynku:
1
Kod pocztowy:
87-148 Łysomice/
Miejscowość:
Turzno
Powiat i gmina:
toruński
Łysomice
Region turystyczny:
Kujawy
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.7322769 53.1067787)
Telefon:
+48 56 642 31 00
Telefon dział marketingu:
+48 56 642 31 45
E-mail:
recepcja@palac-romantyczny.com
E-mail działu marketingu:
marketing1@palac-romantyczny.com
Adres strony www:
www.palac-romantyczny.com

Rodzaj obiektu:
hotel
Kategoria:
g4
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
120
Pokoje jednoosobowe:
11
Pokoje dwuosobowe:
22
Pokoje wieloosobowe:
17
Apartamenty:
3
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
150
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
4
Liczba miejsc w największej sali:
200
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
110
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
200
Liczba miejsc w układzie podkowy:
50
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Sala Etiuda, która w ustawieniu teatralnym pomieści dwustu słuchaczy, posiada system przenośnego
nagłośnienia scenicznego Stageline z możliwością połączenia z mikserem zewnętrznym (orkiestra).
Dodatkowo, na wyposażeniu sali jest duży ekran automatyczny, mikrofon bezprzewodowy, rzutnik,
podłączenie HDMI i S-Video, oraz wskaźnik laserowy z funkcją zdalnego sterowania prezentacją.
Internet dostępny za pomocą Wi-Fi lub stacjonarnego podłączenia do sieci na 24 stanowiskach.
Położenie obiektu:
poza centrum miasta
nad rzeką/jeziorem
w lesie/parku
w historycznym obiekcie

Obsługa w językach:
angielski
niemiecki
Udogodnienia:
atrakcje dla dzieci
ﬁtness
klimatyzacja w pokojach
parking
płatność kartą
przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
sejf
TV/SAT
usługi biznesowe (faks, ksero, itp)
Wellness & SPA
wi-ﬁ
E-mail osoby wypełniającej formularz:
marketing1@palac-romantyczny.com
Usługi dodatkowe:
restauracja, wypożyczalnia rowerów, night club/pub/bar
adres strony: http://rejestracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/hotel-palac-romantyczny
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