Hotel Autos

[1]

Język Polski
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Opis:
Autos Hotel i Restauracja *** położony jest w województwie kujawsko-pomorskim , w Solcu Kujawskim
- 20 km od Bydgoszczy i 30 km od Torunia, w samym centrum Puszczy Bydgoskiej. Takie położenie
sprawia, że nasz hotel stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania okolicznych atrakcji.
Restauracja Hotelu Autos to doskonałe miejsce na wszelkiego rodzaju przyjęcia okolicznościowe.
Szczególnie wesela, których oprawa przygotowywana jest zawsze z dbałością o najdrobniejsze
szczegóły. Do Państwa dyspozycji jest również zaplecze konferencyjne składające się z trzech sal
wyposażonych we wszystkie potrzebne urządzenia umożliwiające sprawne poprowadzenie spotkania.
Dla gości szukających odprężenia pozostawiamy do dyspozycji kryty basen i saunę, a zwolennikom
aktywności ﬁzycznej polecamy korzystanie z siłowni. Nieustannie dbamy o to, aby sprostać
wymaganiom naszych gości. Wszystkie usługi świadczone są na najwyższym poziomie,
wykwaliﬁkowany personel dba z uwagą o wszystkie szczegóły. Zapraszamy!
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Unii Europejskiej
Numer budynku:
2B
Kod pocztowy:
86-050
Miejscowość:
Solec Kujawski
Powiat i gmina:
bydgoski
Solec Kujawski
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.2513617 53.0618821)
Telefon:
+48 52 387 66 66
E-mail:
recepcja@autos.com.pl
Adres strony www:
www.hotelautos.pl
Kategoria:
g3
Dostępność:

całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
83
Pokoje dwuosobowe:
34
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
2
Liczba miejsc w największej sali:
300
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
80
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
140
Liczba miejsc w układzie podkowy:
100
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Nasze sale konferencyjne umożliwiają organizację szkoleń, spotkań biznesowych oraz imprez
integracyjnych. Każda sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt audiowizualny: telewizor 65",
mikrofony, ﬂip-chart. Sala balowa wyposażona w projektor i ekran. Są w pełni klimatyzowane ze
stałym dostępem do internetu.
Grupom zorganizowanym zapewniamy pełną obsługę gastronomiczną, tj. przerwy kawowe, lunche
oraz wystawne kolacje. Jednocześnie zapewniamy profesjonalną organizację spotkań integracyjnych.
Możemy przygotować dla Państwa gości wyjątkowe atrakcje: pokazy tańca, pokazy mody, wieczorki
tematyczne, spotkanie Casino i wiele innych.
E-mail osoby wypełniającej formularz:
recepcja@autos.com.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja, wypożyczalnia rowerów
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/autos-hotel-i-restauracja
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