Hotel Dworek Wapionka
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Język Polski
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Opis:
Jest takie miejsce na ziemi, gdzie czas spowalnia swój bieg... a wszelkie napięcia zdają się odchodzić
w niepamięć... Wokół zadbane rabaty i przystrzyżony trawnik, po którym chciałoby się biegać na
bosaka... Tym wyjątkowym miejscem jest Hotel Dworek Wapionka *** położony w najmniejszym
mieście w Polsce – malowniczym Górznie na Pojezierzu Brodnickim wśród lasów i wzgórz.
W tym bajkowym zakątku każdy znajdzie coś dla siebie:
- dla odpoczywających biernie - na naszej prywatnej plaży, pzry kominku z dobrą książką,
- dla lubiących aktywny wypoczynek na łonie natury - na rowerowych wycieczkach, na spacerach z
kijkami Nordic Walking, na wyprawach kajakiem lub rowerem wodnym,
- dla szukających przygód - w parku linowym, na torze tubingowym, przy poszukiwaniu "keszy" ukrytych przez geokeszerów "skarbów",
- dla miłośników wędkowania - na prywatnym zarybionym jeziorze Wapionka,
- dla wielbicieli dobrej, staropolskiej kuchni i dań z ryb - w Karczmie Młyn z czynnym kołem młyńskim,
gdzie serwujemy pstrągi z własnej hodowli.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty przez cały rok!
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Wczasowa
Numer budynku:
1
Kod pocztowy:
87-320
Miejscowość:
Górzno
Powiat i gmina:
brodnicki
Górzno
Region turystyczny:
Pojezierze Brodnickie
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (19.6575662 53.196305)
Telefon:
+48 668 558 235
Telefon dział marketingu:

+48 698 083 377
Fax:
+48 56 498 82 32
E-mail:
recepcja@dworekwapionka.pl
E-mail działu marketingu:
marketing@dworekwapionka.pl
Adres strony www:
www.dworekwapionka.pl
Rodzaj obiektu:
hotel
Kategoria:
g3
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
61
Pokoje dwuosobowe:
16
Pokoje wieloosobowe:
6
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
130
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
2
Liczba miejsc w największej sali:
80
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
60
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
80
Liczba miejsc w układzie podkowy:
60
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Hotel Dworek Wapionka *** przystosowany jest do przeprowadzania szkoleń, konferencji, imprez
integracyjnych, czy organizacji bankietów. Obsługujemy spotkania biznesowe zarówno w kameralnym
gronie, jak i na większą skalę.
Do dyspozycji Gości oddajemy dwie sale:
- Młyńską Dużą (ok. 120 m2), w której jesteśmy w stanie przyjąć do 100 Gości,
- Młyńską Małą (ok. 72 m2), w której jesteśmy w stanie przyjąć do 50 Gości.

Obie sale wyposażone są w projektor multimedialny, ekran, ﬂipchart, odtwarzacz DVD/CD,
nagłośnienie. W salach dostępny jest bezprzewodowy Internet.
Goście biznesowi skorzystać mogą również z oferty gastronomicznej i wzbogacić spotkanie o serwis
kawowy, lunche i przekąski.
Jesteśmy otwarci na różne propozycje i sugestie. Zapewniamy indywidualne podejście do oczekiwań
każdego Gościa i pełną satysfakcję z fachowej obsługi i profesjonalnej organizacji. Pomocą w
organizacji konferencji służą pracownicy działu marketingu.
Położenie obiektu:
nad rzeką/jeziorem
w lesie/parku
w pobliżu atrakcji turystycznej
Obsługa w językach:
angielski
Udogodnienia:
akceptacja euro
atrakcje dla dzieci
klimatyzacja w pokojach
parking
płatność kartą
przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
sejf
TV/SAT
wi-ﬁ
E-mail osoby wypełniającej formularz:
marketing@dworekwapionka.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja, biblioteczka, wypożyczalnia rowerów, boisko do siatkówki
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/hotel-dworek-wapionka
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