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Opis:
Hotel Olender *** to uroczy, kameralny, konferencyjny hotel znajdujący się w miejscowości Wielka
Nieszawka, położonej 8 km od centrum Torunia (Starówki). Hotel zbudowany jest w tradycyjnym
olenderskim stylu z wykorzystaniem wielu elementów drewnianych, które w połączeniu z
nowoczesnymi rozwiązaniami tworzą niezwykle komfortowe, jasne i przestronne wnętrza.
Nasi Goście odnajdą tu profesjonalny serwis oraz niezwykle ciepłą i serdeczną atmosferę. To, co
wyróżnia Hotel OLENDER to z pewnością pyszna domowa kuchnia oparta na tradycyjnych polskich
recepturach. Dla najmłodszych Gości przygotowano pokój i zewnętrzny plac zabaw. W okresie letnim
organizujemy zajęcia dla dzieci. Obiekt posiada również inne udogodnienia dla najmłodszych:
specjalne menu w restauracji, krzesełka, łóżeczka, wanienki, podgrzewacze.
Do dyspozycji naszych Gości na terenie obiektu znajdują się: • Kompleks basenowy (basen sportowy,
basen rekreacyjny, Strefa Malucha, 80-metrowa zjeżdżalnia) • Strefa saun (sauna ﬁńska,
aromatyzowana, infrared, parowa: solankowa i z aromatem, studnia i wiadro lodowe, podajnik lodu,
bicze wodne, jacuzzi, wypoczywalnia z tężniami solankowymi) • SPA & Wellness „Olender” • Studio
Fitness z siłownią • Strzelnica sportowo-bojowa • Kawiarnia „B&B” • Kręgielnia z Klubem
„Holenderskie Chodaki”.
Mając do zaoferowania obiekt bogaty w tak różnorodne atrakcje oraz walory okolicy i bliskość
urokliwego miasta Torunia możemy dla Państwa zorganizować: indywidualne pobyty weekendowe
SPA lub rodzinne, czy różnorodne spotkania biznesowe w oparciu o profesjonalnie urządzony
kompleks konferencyjny z możliwością zorganizowania: szkoleń, konferencji, spotkań integracyjnych,
bankietów, uroczystych kolacji, wieczorów tanecznych z muzyką na żywo lub z DJ-em, biesiad…
Zadbamy, aby pobyt w OLENDRZE pozostawił u Państwa na długo miłe wspomnienia!
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Toruńska
Numer budynku:
34/40
Kod pocztowy:
87-165 Cierpice/
Miejscowość:
Wielka Nieszawka
Powiat i gmina:
toruński

Wielka Nieszawka
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.504527807236 52.99908612008)
Telefon:
+48 519 647 349, +48 56 622 06 06
Telefon dział marketingu:
+48 56 622 06 04
Fax:
+48 56 622 05 61
E-mail:
recepcja@olender.info
E-mail działu marketingu:
marketing@olender.info
Adres strony www:
www.olender.info
Kategoria:
g3
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
60
Pokoje dwuosobowe:
28
Apartamenty:
2
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
130
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
2
Liczba miejsc w największej sali:
130
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
100
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
130
Liczba miejsc w układzie podkowy:
60
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER oferuje nowoczesną salę konferencyjną o powierzchni 254 m2.
Dzięki systemowi ścian przesuwnych sala posiada możliwość podziału na dwie mniejsze o pow. 76 m2

i 178 m2. Sale wyposażone są w stałe łącze internetowe, rzutniki multimedialne, ekrany, mikrofony
oraz profesjonalny sprzęt nagłaśniający. Dodatkowo są w pełni klimatyzowane oraz posiadają
możliwość pełnego zaciemnienia. Dzięki posiadanym możliwościom centrum konferencyjne „Olender”
jest wielofunkcyjne.
Pozwala na przeprowadzenie: konferencji, wykładów, spotkań biznesowych, szkoleń, warsztatów.
Specjalnie dla Państwa przygotujemy ofertę łączącą wynajem sali, nocleg, wyżywienie oraz inne
atrakcje dostępne w kompleksie.
E-mail osoby wypełniającej formularz:
marketing@olender.info
Usługi dodatkowe:
restauracja, wypożyczalnia rowerów, night club/pub/bar, siłownia, strzelnica, kręgielnia, wstęp do
aquaparku w cenie pobytu hotelowego
adres strony:
https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/centrum-sportu-i-rekreacji-olender-sp-zoo-w-wielkiej-nieszawce
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