Daglezjowy Dwór
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Opis:
Daglezjowy Dwór położony wśród pól i lasów (20 km od Torunia , 15 km od A 1) to obiekt
wybudowany z drewna daglezjowego. Idealne miejsce do wypoczynku dla całej rodziny i grup
zorganizowanych. To także znakomite miejsce na popołudniowy wypad za miasto.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej restauracji, która słynie głównie z potraw z dziczyzny, domowych
pierogów oraz dań polskich. Dla naszych gości oferujemy doskonale wyposażone i przytulne pokoje,
pozwalające na relaks, odprężenie i nabranie sił. Na śniadania serwujemy kiełbasy i szynki własnego
wyrobu wędzone w naszej wędzarni, domowy pasztet, chleb pieczony na zakwasie czy konﬁtury.
Naszym gościom oferujemy: sauna sucha i parowa, bilard, jacuzzi zewnętrzne, kort tenisowy,
siatkówka, koszykówka, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, grill, zimą sanie, rowery, zagroda z
dzikami, plac zabaw dla dzieci, stadnina koni w odległości 300 m, jezioro w odległości 6 km.
Wspaniały relaks wśród leśnej ciszy!
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Leśna
Numer budynku:
2
Kod pocztowy:
87-125 Osiek/
Miejscowość:
Sąsieczno
Powiat i gmina:
toruński
Obrowo
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.8130224 52.9234666)
Telefon:
+48 601 797 902; 56 674 63 33
Telefon dział marketingu:
+48 723 999 777
Fax:
+48 56 475 47 50
E-mail:
daglezjowydwor@gmail.com

E-mail działu marketingu:
daglezjowydwor@gmail.com
Adres strony www:
www.daglezjowydwor.pl
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
30
Pokoje jednoosobowe:
1
Pokoje dwuosobowe:
8
Pokoje wieloosobowe:
4
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
70
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
2
Liczba miejsc w największej sali:
70
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
35
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
70
Liczba miejsc w układzie podkowy:
40
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Nie
Opis sali:
Wyposażenie techniczne :
• duży ekran,
• WiFi.
• niezależna klimatyzacja,
• ﬂipchart,
• projektor multimedialny.
Możliwość dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb Klienta.
E-mail osoby wypełniającej formularz:
daglezjowydwor@gmail.com
Usługi dodatkowe:
restauracja, jacuzzi, sauny, kort tenisowy, siatkówka, koszykówka,

adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/daglezjowy-dwor
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