Hotel Amelia
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Opis:
Hotel Amelia zapewnia komfortowy nocleg w mieście Bydgoszcz, w pobliżu Bydgoskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego. Lokalizacja z dala od ścisłego centrum miasta pozwala na niczym
niezmącony odpoczynek i relaks. To jedyny taki hotel w Bydgoszczy! Oferujemy noclegi w
komfortowych pokojach, estetycznie przygotowanych na przyjęcie Gości. Do dyspozycji pozostaje
profesjonalna obsługa, która kompleksowo zadba o Państwa poczucie bezpieczeństwa i wygody.
W obiekcie znajduje się ponad 100 miejsc noclegowych. Gwarantujemy miejsca zarówno dla rodzin z
dziećmi, jak również pojedynczych osób. Dla przedsiębiorców atutem będzie bliskość Bydgoskiego
Parku Przemysłowo-Technologicznego. Przestrzenne wnętrze restauracji stworzone jest do organizacji
różnego rodzaju imprez okolicznościowych oraz konferencji dla dużej grupy ludzi.
W samej Bydgoszczy dysponujemy szeregiem wydzielonych pomieszczeń począwszy od 25m2 do
1000m2 mogących pomieścić do 500 osób. Wszystkie sale posiadają dogodny dojazd oraz pełne
zabezpieczenie miejsc parkingowych dla dużych imprez. Zapewniamy również aranżację tych
pomieszczeń oraz pełne wyżywienie według uzgodnień z klientem na terenie Bydgoszczy oraz okolic.
Organizujemy od wielu lat z powodzeniem studniówki, bankiety, szkolenia oraz imprezy integracyjne.
Zapewniamy profesjonalną obsługę wszelkich zaplanowanych imprez.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Energetyczna
Numer budynku:
2
Kod pocztowy:
85-885
Miejscowość:
Bydgoszcz
Powiat i gmina:
Bydgoszcz
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.0888503 53.1064609)
Telefon:
+48 604 789 930; +48 52 372 85 94
Telefon dział marketingu:
+48 693 916 481
Fax:

+48 52 372 87 08
E-mail:
hotel@hotel-amelia.pl
E-mail działu marketingu:
karolina@hotel-amelia.pl
Adres strony www:
www.hotel-amelia.pl
Kategoria:
g2
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
60
Pokoje jednoosobowe:
27
Pokoje dwuosobowe:
8
Pokoje wieloosobowe:
5
Apartamenty:
1
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
120
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
5
Liczba miejsc w największej sali:
80
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
50
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
80
Liczba miejsc w układzie podkowy:
30
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
E-mail osoby wypełniającej formularz:
karolina@hotel-amelia.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja, night club/pub/bar
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/hotel-amelia
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