Głęboczek Vine Resort & SPA
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Opis:
Hotel Głęboczek Vine Resort & SPA to miejsce wyjątkowe, w którym cisza, luksus i bliskość natury
tworzą harmonię. Obiekt położony jest w pełnym uroku zakątku Pojezierza Brodnickiego. Unikalna
architektura resortu to połączenie historycznej zabudowy zagrodowo-dworskiej z elementami stylu
etno i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.
Hotel Głęboczek Vine Resort & SPA to jedyne miejsce w Polsce, w którym ﬁlozoﬁa marki oparta jest w
całości na kulturze wina. O jakości usług świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Diamentowy
Hotel Wellness 2015, Certyﬁkat Doskonałości Tripadvisor.
Głęboczek Vine Resort & SPA to wymarzone miejsce na organizację konferencji i spotkań
integracyjnych. Malownicze krajobrazy, cisza i różnorodność świadczonych usług sprawiają, że każde
organizowane tutaj spotkanie zyskuje niepowtarzalny charakter. Specjlanie z myślą o gościach
biznesowych stworzona została oddzielna strefa biznesowa "Winnica II". Organizatorzy konferencji
mogą liczyć na profesjonalną pomoc pracowników działu sprzedaży, którzy czuwają nad każdym
realizowanym wydarzeniem na terenie hotelu.
brak
Nazwa ulicy/alei/placu:
Wielki Głęboczek
Numer budynku:
1
Kod pocztowy:
87-313 Brzozie/
Miejscowość:
Wielki Głęboczek
Powiat i gmina:
brodnicki
Brzozie
Region turystyczny:
Pojezierze Brodnickie
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (19.5994089 53.3214059)
Telefon:
+48 22 380 59 00
E-mail:
recepcja@gleboczek.pl

E-mail działu marketingu:
marketing@gleboczek.pl
Adres strony www:
www.gleboczek.pl
Rodzaj obiektu:
hotel
Kategoria:
g4
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
128
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Liczba miejsc w największej sali:
300
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Głęboczek Vine Resort & SPA jest wymarzonym miejscem na konferencje, szkolenia, warsztaty,
spotkania integracyjne oraz imprezy plenerowe. Cisza, skupienie i piękno przyrody sprawiają, że
każde spotkanie nabierze tutaj zupełnie nowego wymiaru.
Jako jeden z nielicznych hoteli wypoczynkowych w Polsce wybudowaliśmy oddzielną strefę biznesową
Winnica II, w skład której wchodzą dodatkowe 23 pokoje, sale konferencyjne i bankietowe (największa
- Barolo, umożliwia przyjęcie do 300 osób), klub nocny Pinot Nero oraz pełne zaplecze kuchenne.
Nowoczesne sale konferencyjne (Barolo, Amarone, Forbin).
Wyposażenie sal konferencyjnych: projektor multimedialny, ﬂipchart, nagłośnienie, telewizor.
Położenie obiektu:
nad rzeką/jeziorem
Obsługa w językach:
angielski
niemiecki
Udogodnienia:
atrakcje dla dzieci
basen
klimatyzacja w pokojach
parking
płatność kartą
przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
sejf
TV/SAT
Wellness & SPA
wi-ﬁ

zwierzęta mile widziane
E-mail osoby wypełniającej formularz:
k.druzynska@k-pot.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja, wypożyczalnia rowerów
adres strony: http://rejestracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/gleboczek-vine-resort-spa
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