Hotel Słoneczny Młyn
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Język Polski
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Opis:
Słoneczny Młyn to jedyny położony nad rzeką Brdą w Bydgoszczy hotel czterogwiazdkowy. Obiekt jest
adaptacją XIX-wiecznego młyna zbożowego. Wystrój wnętrz hotelu nawiązuje do trendów
charakterystycznych na początku XX wieku z elementami secesyjnymi i Art Deco. Poszczególne piętra
hotelu oddają klimat czterech pór roku: wiosny, lata, jesieni, zimy. Obiekt jest otoczony malowniczym
ogrodem z możliwością zejścia nad samą rzekę. Zapewniamy, że jest to miejsce przyjazne zarówno
turystom, biznesmenom jak i mieszkańcom Bydgoszczy.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Jagiellońska
Numer budynku:
96
Kod pocztowy:
85-027
Miejscowość:
Bydgoszcz
Powiat i gmina:
Bydgoszcz
Region turystyczny:
Kujawy
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.0333529 53.1206229)
Telefon:
+48 52 561 31 00
Telefon dział marketingu:
+48 52 561 31 60
Fax:
+48 52 561 32 00
E-mail:
hotel@sloneczny.eu
E-mail działu marketingu:
marketing@sloneczny.eu
Adres strony www:
www.sloneczny.eu
Rodzaj obiektu:

hotel
Kategoria:
g4
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
189
Pokoje jednoosobowe:
3
Pokoje dwuosobowe:
84
Apartamenty:
9
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
300
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
5
Liczba miejsc w największej sali:
300
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
90
Liczba miejsc w układzie podkowy:
90
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Piętro biznesowe to miejsce stworzone z myślą o organizacji szkoleń, konferencji, wykładów.
Oferujemy 5 sal bankietowo-konferencyjnych mieszczących łącznie do 300 osób. Każda z sal jest
klimatyzowana, z możliwością zaciemnienia i pełnym wyposażeniem konferencyjnym. Mini bufety,
przerwy kawowe czy lunche przygotujemy naszym Gościom w klimatycznym foyer.
Położenie obiektu:
w centrum miasta
Obsługa w językach:
angielski
niemiecki
Udogodnienia:
klimatyzacja w pokojach
parking
parking strzeżony
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@sloneczny.eu
Usługi dodatkowe:
restauracja, ﬁtness, night club/pub/bar
adres strony: http://rejestracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/hotel-sloneczny-mlyn
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