Hotel Ratuszowy
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Język Polski
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Opis:
Hotel Ratuszowy znajduje się na bydgoskiej Starówce, dokładnie na 18 południku długości
geograﬁcznej wschodniej. Obiektem hotelarskim jest od 1881r. Wcześniej przez blisko 50 lat mieścił
się tu bydgoski Ratusz. Obecnie, po wielu zmianach przyciąga gości swoją lokalizacją, przytulnymi
wnętrzami i kameralną atmosferą. Stad wszędzie blisko, a po ciężkim dniu można korzystać z uroków
Starego Miasta. Hotel oferuje organizację niewielkich bankietów, spotkań, uroczystości oraz przyjęć
weselnych. Cały obiekt posiada dostęp do Internetu bezprzewodowego.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Długa
Numer budynku:
37
Kod pocztowy:
85-034
Miejscowość:
Bydgoszcz
Powiat i gmina:
Bydgoszcz
Region turystyczny:
Kujawy
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.0000019 53.1210479)
Telefon:
+48 52 339 84 00
Telefon dział marketingu:
+48 52 322 46 92
Fax:
+48 52 322 54 50
E-mail:
recepcja@hotelratuszowy.com.pl
E-mail działu marketingu:
marketing@hotelratuszowy.com.pl
Adres strony www:
www.hotelratuszowy.com.pl
Rodzaj obiektu:

hotel
Kategoria:
g2
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
42
Pokoje jednoosobowe:
16
Pokoje dwuosobowe:
12
Apartamenty:
1
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
50
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
2
Liczba miejsc w największej sali:
40
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
30
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
40
Liczba miejsc w układzie podkowy:
30
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Sala konferencyjna "Secesyjna" znajduje się na I piętrze hotelu i posiada powierzchnię 44m2. Mieści
do 40 osób w układzie kinowym. Klimatyzowana, wyposażona w ekran, ﬂipchart, rzutnik, dostęp do
łącza internetowego przewodowego i bezprzewodowego.
Apartament do kameralnych rozmów biznesowych dla 6-8 osób usytuowany jest na II pietrze hotelu.
Wyposażenie jak w sali konferencyjnej z dostępem do łącza internetowego bezprzewodowego.
Położenie obiektu:
w centrum miasta
w historycznym obiekcie
w pobliżu atrakcji turystycznej
Obsługa w językach:
angielski
niemiecki
Udogodnienia:

akceptacja euro
parking strzeżony
płatność kartą
sejf
TV/SAT
usługi biznesowe (faks, ksero, itp)
wi-ﬁ
zwierzęta mile widziane
E-mail osoby wypełniającej formularz:
marketing@hotelratuszowy.com.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja
adres strony: http://rejestracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/hotel-ratuszowy
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