Hotel Uniwersytecki
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Opis:
Hotel Uniwersytecki znajdujący się w sąsiedztwie ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego to
nowy obiekt położony w spokojnej okolicy, w niewielkiej odległości od centrum (ok. 15 min. pieszo).
Teren hotelu jest ogrodzony, a jego bezpośrednie otoczenie, zwłaszcza patio wyróżnia się pięknie
utrzymaną zielenią. Cisza i spokój, a jednocześnie dobra lokalizacja w pobliżu Starówki i wielu
obiektów uniwersyteckich decydują o tym, że jest to doskonałe miejsce zarówno na zorganizowanie
konferencji jak i pobyt służbowy czy prywatny.
Hotel Uniwersytecki dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach 1- i 2-osobowych oraz
apartamentach w następujących ilościach: 8 pokoi 1-osobowych z łazienką 6 pokoi 2-osobowych z
łazienką (z łożem małżeńskim) 14 pokoi 1-osobowych w segmentach (typu studio) 10 pokoi 2osobowych w segmentach (typu studio) 6 apartamentów 1-osobowych 3 apartamenty 2-osobowe (z
łożem małżeńskim) Pokoje wyposażone są w TV, radio, telefon, lodówkę oraz bezpłatny dostęp do
Internetu. Hotel jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób. Korzystanie z parkingu jest
bezpłatne.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Szosa Chełmińska
Numer budynku:
83 A
Kod pocztowy:
87-100
Miejscowość:
Toruń
Powiat i gmina:
Toruń
Region turystyczny:
Ziemia Chełmińska
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.590658903122 53.023044296536)
Telefon:
+48 56 611 27 00
Telefon dział marketingu:
+48 56 611 27 01
Fax:

+48 56 611 27 06
E-mail:
hotel.umk@umk.pl
Adres strony www:
www.umk.pl/uslugi/hotel
Rodzaj obiektu:
hotel
Kategoria:
g2
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
56
Pokoje jednoosobowe:
16
Pokoje dwuosobowe:
14
Apartamenty:
9
Zaplecze gastronomiczne:
Nie
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
2
Liczba miejsc w największej sali:
80
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
80
Klimatyzacja:
Nie
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
W Hotelu znajdują się również dwie sale konferencyjne: większa na 79 miejsc wyposażona jest w
sprzęt multimedialny, nagłośnienie oraz kabinę do tłumaczeń symultanicznych, mniejsza na 25 miejsc
także dysponująca sprzętem multimedialnym.
Położenie obiektu:
w centrum miasta
Obsługa w językach:
angielski
niemiecki
Udogodnienia:
parking
płatność kartą
TV/SAT
wi-ﬁ

zwierzęta mile widziane
E-mail osoby wypełniającej formularz:
hotel.umk@umk.pl
adres strony: http://rejestracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/hotel-uniwersytecki
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