Łazienki II Resort & Medical SPA
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Opis:
Łazienki II Resort Medical & SPA tworzy zespół dwóch obiektów - Pałacu objętego opieką
konserwatorską i przyległego Pensjonatu. Resort kieruje swoją ofertę do szerokiej grupy odbiorców,
poprzez połączenie pod wspólna marką propozycji o zróżnicowanych standardach. Koneserzy
zabytkowych wnętrz, zwolennicy klasyki i jakości na najwyższym poziomie wybiorą przestronne
pokoje w ponad 100 letnim, zabytkowym pałacu. Część pensjonatowa to oferta skierowana do osób,
które w wyborze miejsca wypoczynku kierują się głównie atrakcyjnością cenową. Zarówno jedni jak i
drudzy Goście odwiedzający Resort Łazienki II, mogą cieszyć się możliwością przebywania w
pałacowych stylowych wnętrzach i korzystać ze wszystkich naszych udogodnień.
Łazienki II Resort Medical & SPA do dyspozycji Gości oddaje 200 miejsc hotelowych w 101
przestronnych pokojach o zróżnicowanym standardzie i dostosowanych cenach. Wszystko to w
ścisłym centrum Ciechocinka jednego z najstarszych polskich uzdrowisk o niekwestionowanych
walorach zdrowotnych i turystycznych. Uśmiechnięta i życzliwa obsługa dołoży wszelkich starań, aby
Państwa pobyt w tym wyjątkowym miejscu, był niezapomnianym przeżyciem.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Raczyńskich
Numer budynku:
6
Kod pocztowy:
87-720
Miejscowość:
Ciechocinek
Powiat i gmina:
aleksandrowski
Ciechocinek
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.792968 52.878029)
Telefon:
+48 54 231 10 11
Telefon dział marketingu:
+48 530 037 338
E-mail:
recepcja@lazienkiresort.com

E-mail działu marketingu:
marketing@lazienkiresort.com
Adres strony www:
www.lazienkiresort.com
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
217
Pokoje jednoosobowe:
8
Pokoje dwuosobowe:
93
Apartamenty:
2
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
500
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
7
Liczba miejsc w największej sali:
700
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
500
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
700
Liczba miejsc w układzie podkowy:
200
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Sale wyposażone są w ekran, projektor, nagłośnienie zewnętrzne, ﬂipcharty. Istnieje wiele możliwości
ich aranżacji.
E-mail osoby wypełniającej formularz:
marketing@lazienkiresort.com
Usługi dodatkowe:
restauracja, wypożyczalnia rowerów
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/lazienki-ii-resort-medical-spa-2
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