City Hotel Bydgoszcz
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Opis:
City Hotel jest idealnym miejscem pobytu dla osób podróżujących służbowo jak i turystów. Hotel jest
obiektem czterogwiazdkowym, położonym w centrum Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6, w sąsiedztwie
parku i Starego Miasta oraz najważniejszych w mieście instytucji kulturalno-rozrywkowych i centrów
handlowych. Nowocześnie zaaranżowane wnętrza zapewnią poczucie komfortu. Goście mogą
skorzystać z siłowni, sauny, jacuzzi, salonu fryzjerskiego, gabinetu masażu, wypożyczalni rowerów. Na
terenie hotelu funkcjonuje także kasyno i salon gier. Na kulinarne doznania zaprasza hotelowa
Restauracja 3V6, serwująca dania kuchni polskiej i międzynarodowej, które zadowolą gusta
najbardziej wymagających smakoszy. W lobby znajduje się Tiger Bar, oferujący pyszne przekąski i
przystawki, a także szeroki wybór napojów i koktajli. City Hotel zaprasza do Bydgoszczy.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
3 Maja
Numer budynku:
6
Kod pocztowy:
85-950
Miejscowość:
Bydgoszcz
Powiat i gmina:
Bydgoszcz
Region turystyczny:
Kujawy
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.0095889 53.124503)
Telefon:
+48 52 325 25 00
Telefon dział marketingu:
+48 52 325 25 71
Fax:
+48 52 325 25 05
E-mail:
rezerwacja@city-hotel.pl
E-mail działu marketingu:
marketing@city-hotel.pl

Adres strony www:
city-hotel.pl
Rodzaj obiektu:
hotel
Kategoria:
g4
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
330
Pokoje jednoosobowe:
86
Pokoje dwuosobowe:
82
Apartamenty:
2
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
250
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
6
Liczba miejsc w największej sali:
300
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
100
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
300
Liczba miejsc w układzie podkowy:
70
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
City Hotel w Bydgoszczy dysponuje nowoczesnym centrum konferencyjnym przystosowanym do
organizacji szkoleń, konferencji, rekrutacji, spotkań biznesowych, uroczystości prywatnych i
ﬁrmowych
(6 sal konferencyjno - bankietowych).
Sale konferencyjno - bankietowe są w pełni wyposażone, z dostępem do internetu. Bogata oferta
gastronomiczna stanowi dopełnienie tych usług.
Położenie obiektu:
w centrum miasta
Obsługa w językach:
angielski

Udogodnienia:
24h room service
akceptacja euro
atrakcje dla dzieci
klimatyzacja w pokojach
parking
parking strzeżony
płatność kartą
przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
sejf
TV/SAT
usługi biznesowe (faks, ksero, itp)
wi-ﬁ
zwierzęta mile widziane
E-mail osoby wypełniającej formularz:
marketing@city-hotel.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja, ﬁtness, wypożyczalnia rowerów, night club/pub/bar, kasyno, salon gier , salon fryzjerski,
masaż, bankomat
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/city-hotel-bydgoszcz-0
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