Hotel Rubbens & Monet
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Język Polski
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Opis:
Rubbens&Monet to wyjątkowy kompleks hotelowo-konferencyjny oddalony niespełna o 6km od serca
toruńskiej starówki. Kompleks otoczony jest lasem i znajduje się przy drodze krajowej nr 91 (1/E75).
Dzięki swojej lokalizacji i ogromnym możliwościom konferencyjnym, 7 klimatyzowanym salom, o
łącznej powierzchni ponad 1700m2 obiekt plasuje się w czołowym miejscu na eventowej mapie
Torunia.
Hotel dysponuje 111 pokojami i jako jeden z niewielu oferuje swoim Gościom tak wiele usług
dodatkowych a są to: salon SPA, basen z jacuzzi, kręgielnia, kort tenisowy i pole do minigolfa.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Toruńska
Numer budynku:
10a
Kod pocztowy:
87-148
Miejscowość:
Łysomice
Powiat i gmina:
toruński
Łysomice
Region turystyczny:
Ziemia Chełmińska
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.6162901 53.071069)
Telefon:
+48 56 678 31 15
Telefon dział marketingu:
+48 533 303 952
Fax:
+48 56 678 31 05
E-mail:
recepcja@rubbens.pl
E-mail działu marketingu:
monet@rubbens.pl

Adres strony www:
www.rubbens.pl
Rodzaj obiektu:
hotel
Kategoria:
g3
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
111
Pokoje dwuosobowe:
111
Apartamenty:
3
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
500
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
7
Liczba miejsc w największej sali:
450
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
300
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
450
Liczba miejsc w układzie podkowy:
220
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Sala szkoleniowa usytuowana na niskim parterze o powierzchni 480m2. Sala nie posiada kolumn. W
ustawieniu teatralnym miejsce znajdzie tu 450 osób.
Sala posiada internet, klimatyzację, oświetlenie naturalne i sztuczne, rzutnik oraz na życzenie sprzęt
audio.
Położenie obiektu:
poza centrum miasta
w lesie/parku
Obsługa w językach:
angielski
Udogodnienia:
akceptacja euro

atrakcje dla dzieci
basen
ﬁtness
klimatyzacja w pokojach
parking
płatność kartą
przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
TV/SAT
usługi biznesowe (faks, ksero, itp)
Wellness & SPA
wi-ﬁ
zwierzęta mile widziane
E-mail osoby wypełniającej formularz:
monet@rubbens.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja, wypożyczalnia rowerów, kręgielnia, kort tenisowy, pole do gry w mini golfa
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/hotel-rubbensmonet
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