Ośrodek wypoczynkowy "Stepol"
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Opis:
Ośrodek wypoczynkowy "Stepol" znajduje się w miejscowości Bachotek na Pojezierzu Brodnickim.
Położony jest nad jeziorem Bachotem, nazywanym perłą Pojezierza Brodnickiego, w sąsiedztwie
Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Malowniczy teren i bliskość natury pozwala zrelaksować się i
odpocząć od zgiełku codzienności, a piękna okolica umożliwia uprawianie różnych form turystyki.
Do dyspozycji gości oddajemy ponad 250 miejsc w:
- pokojach w pawilonie hotelowym,
- domkach typu Brda 4-7 osobowych,
- domkach wolnostojących i szeregowych 2-3 osobowych,
- omkach typu Mikołajek Comfort 4 osobowych.
Wszystkie pokoje i domki wyposażone są w łazienkę z prysznicem i toaletą, tv - sat, chłodziarkę,
czajnik elektryczny. W domkach są również kuchenki elektryczne. Na terenie ośrodka znajduje się
także pole campingowe i namiotowe z widokiem na jezioro oraz dwie sale konferencyjne mieszczące
w sumie 170 osób. Ośrodek posiada własną bazę gastronomiczną zapewniającą naszym gościom
pyszną, domową kuchnię.
Na terenie ośrodka znajdują się: boiska sportowe (do siatkówki, koszykówki, zmniejszone do piłki
nożnej oraz boisko do siatkówki plażowej), wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne i
łódki) i sportowego, sale szkoleniowe, parking, pomosty dla wędkarzy, plaża i strzeżone kąpielisko,
plac zabaw dla starszych dzieci oraz urządzenia zabawowe dla maluszków, pokój zabaw dla
dzieciaczków, krąg ogniskowy i chatki do grillowania, kawiarnia i miejsce do biesiadowania oraz
tańczenia, stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki.
Ogranizujemy: wypoczynek dla klientów indywidualnych imprezy, spotkania, szkolenia dla ﬁrm i
instytucji kolonie, obozy sportowe, zielone szkoły, wycieczki dla dzieci i młodzieży przyjęcia
okolicznościowe.
brak
Nazwa ulicy/alei/placu:
Bachotek
Numer budynku:
12
Kod pocztowy:
87-312 Pokrzydowo/
Miejscowość:
Bachotek

Powiat i gmina:
brodnicki
Zbiczno
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (19.45157289505 53.313134204861)
Telefon:
+48 56 498 59 48
E-mail:
stepol@bachotek.pl
Adres strony www:
www.bachotek.pl
Dostępność:
sezonowa
Liczba miejsc noclegowych:
250
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
140
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Klimatyzacja:
Nie
Światło naturalne:
Nie
Zaciemnienie sali:
Nie
E-mail osoby wypełniającej formularz:
stepol@bachotek.pl
Usługi dodatkowe:
wypożyczalnia sprzętu wodnego
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/osrodek-wypoczynkowy-stepol
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