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Opis:
Obiekt noclegowy Aleksander to zespół budynków w samym centrum Włocławka, w pobliżu trasy A1.
Kompleks składa się z eklektycznego XIX-wiecznego pałacyku oraz dwóch nowoczesnych obiektów, w
których znajdują się komfortowe pokoje i apartamenty. Oferuje 100 miejsc noclegowych, w jedno-,
dwu- i trzyosobowych pokojach. Cały obiekt otoczony jest starodrzewem i całorocznie zielonym
ogrodem z alejkami spacerowymi, co każdemu odwiedzającemu gwarantuje atrakcyjny widok z
pokoju, ciszę i spokój. Na wjeździe wita Gości stylowa fontanna, a do najpiękniejszego we Włocławku
kompleksu parkowego im. Henryka Sienkiewicza dzieli Gości zaledwie kilka minut spaceru.
Dzięki trzem wykwintnie urządzonym salom restauracyjnym, klimatycznej oranżerii, wyposażonej w
wszelkie niezbędne sprzęty sali konferencyjnej, przestrzennej sali balowej oraz klubowej przestrzeni
ulokowanej w piwnicach obiektu, Aleksander to idealne miejsce do organizacji konferencji, szkoleń,
spotkań biznesowych, bankietów i wszelkich uroczystości okolicznościowych. To także doskonała
przestrzeń na lunch, wykwintną kolację czy drinka.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Szpitalna
Numer budynku:
23
Kod pocztowy:
87-800
Miejscowość:
Włocławek
Powiat i gmina:
Włocławek
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (19.055815 52.660678)
Telefon:
+48 54 412 66 66
Telefon dział marketingu:
+48 602 690 276
Fax:
+48 54 412 66 60
E-mail:
recepcja@hotel-aleksander.pl

E-mail działu marketingu:
marketing@hotel-aleksander.pl
Adres strony www:
www.hotel-aleksander.pl
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
100
Pokoje jednoosobowe:
39
Pokoje dwuosobowe:
39
Pokoje wieloosobowe:
22
Apartamenty:
6
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
100
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
1
Liczba miejsc w największej sali:
200
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
130
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
200
Liczba miejsc w układzie podkowy:
90
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Aleksander stanowi doskonałe miejsce na organizację konferencji, warsztatów, szkoleń oraz spotkań
biznesowych.
obiekt oferuje profesjonalną, ustawną salę konferencyjną dla około 200 osób, jak również trzy sale w
części pałacowej, które mogą być wykorzystane do organizacji spotkań biznesowych do 50 osób.
Każda z sal jest naturalnie oświetlona, posiada także możliwość zaciemnienia. Wszystkie
pomieszczenia są klimatyzowane i zawierają bezprzewodowy dostęp do Internetu.
E-mail osoby wypełniającej formularz:
marketing@hotel-aleksander.pl
Usługi dodatkowe:

restauracja
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/hotel-aleksander
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