Hotel Brda
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Opis:
Hotel Brda*** usytuowany jest w centrum Bydgoszczy, zaledwie 300 metrów od dworca kolejowego
Bydgoszcz Główna. Oferuje wygodne pokoje 1 i 2-osobowe typu Standard i Standard Plus, restaurację
serwującą kuchnię polską i międzynarodową, sale konferencyjne. Część pokoi posiada
bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Goście Hotelu podczas pobytu mogą wstąpić do
baru lub zrelaksować się w saunie, czy też gabinecie masażu. O poranku hotelowa restauracja serwuje
urozmaicone śniadanie w formie bufetu. Obiekt świadczy również usługi cateringowe i organizuje
imprezy okolicznościowe.
Hotel Brda znajduje się w odległości 2,2 km od bydgoskiego Starego Miasta, 7,5 km dzieli go od
lotniska im. Ignacego Jana Paderewskiego. Centrum handlowe Fokus Mall jest oddalone od obiektu o 2
km.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Dworcowa
Numer budynku:
94
Kod pocztowy:
85-010
Miejscowość:
Bydgoszcz
Powiat i gmina:
Bydgoszcz
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (17.9960482 53.1322212)
Telefon:
+48 52 585 01 00
Telefon dział marketingu:
+48 52 322 46 92
Fax:
+48 52 585 05 85
E-mail:
recepcja@hotelbrda.com.pl
E-mail działu marketingu:
marketing@hotelbrda.com.pl

Adres strony www:
www.hotelbrda.com.pl
Kategoria:
g3
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
300
Pokoje jednoosobowe:
106
Pokoje dwuosobowe:
97
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
180
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
9
Liczba miejsc w największej sali:
200
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
90
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
200
Liczba miejsc w układzie podkowy:
80
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Wszystkie sale w hotelu Brda są klimatyzowane, posiadają oświetlenie dzienne, możliwość
zaciemnienia i dostęp do internetu. Największa mieści do 200 osób w ustawieniu kinowym, kolejne
150, 50, 32 i 16 osób, natomiast najmniejsza jest kameralną salką do prowadzenia rozmów
kwaliﬁkacyjnych. Część sal mieści się na parterze hotelu, pozostałe na X i XI piętrze. Oferowane
wyposażenie sal to: rzutnik, ekran, ﬂipchart, nagłośnienie, mikrofony, mównica.
E-mail osoby wypełniającej formularz:
marketing@hotelbrda.com.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja, night club/pub/bar, sauna, gabinet masażu
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/hotel-brda
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