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Opis:
Przystanek Tleń jest prowadzony przez parę podróżników - Anię i Michała Semrau, którzy po ponad
dwuletniej podróży dookoła świata zdecydowali się osiąść w Borach Tucholskich. Dlatego też jego
klimat nawiązuje do dalekich podróży, a my sami promujemy aktywny wypoczynek blisko natury.
Przystanek Tleń to odrestaurowany budynek z 1902 roku, położony nad rzeką Wdą, w bezpośrednim
sąsiedztwie Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Do końca
2014 roku funkcjonował pod historyczną nazwą Samotnia nad Wdą
Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Tleń pochodzą z 1415 roku. Była to wtedy osada młyńska
nad Wdą. W 1812 r. drogą zwaną Napoleonką (Tuchola- Tleń- Osie) przechodziły wojska Napoleona
idące na Moskwę. Przy Przystanku Tleń wznosi się Góra Napoleońska, z której Cesarz robił podobno
przegląd wojsk. W lesie między Żurem i Werami jest "Kamień Napoleoński", wg przekazów miejsce
odpoczynku Cesarza. Na kamieniu widnieje tajemniczy znak: 2 maltańskie krzyże i korona.
Pierwszym właścicielem obiektu w okresie zaboru pruskiego był Pan Szauer. W tym okresie Tleń nosił
nazwę Luftkurort Klinger, a restauracja Waldschänke Schauers. Po wojnie, przez krótki okres,
właścicielem obiektu była rodzina Radtke i obiekt nosił nazwę "Letnisko Tleń". Restauracja prowadziła
wyborową kuchnię, której specjalnością były ryby: szczupaki, liny, pstrągi, okonie wyławiane z
tutejszej rzeki. Pensjonat posiadał kilka pokoi i przyjmował w nich letników, dając całodzienne
wyżywienie w cenie 4-5 zł od osoby. Romantyczne położenie bezpośrednio przy lesie i wielkim
zbiorniku wodnym, ogród z dużymi werandami, na których wieczorem urządzano potańcówki –
wszystko to pozwalało miło spędzić wakacje na łonie przyrody.
Następnie właścicielem obiektu została Gminna Spółdzielnia w Osiu, która prowadziła tutaj restaurację
oraz hotel. W budynku miała też swoją siedzibę wytwórnia oranżady, podobno wyśmienitej, bo jej
bazą była woda pochodząca z lokalnych studni głębinowych.
W 2004 roku obiekt został zakupiony i gruntownie odrestaurowany przez rodzinę Semrau, a w
obecnym kształcie funkcjonuje od 2007 roku.
Z początkiem roku 2015 zmieniliśmy nazwę na Przystanek Tleń oraz otworzyliśmy browar
restauracyjny.
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Nazwa ulicy/alei/placu:
Bydgoska

Numer budynku:
2
Kod pocztowy:
86-150
Miejscowość:
Tleń
Powiat i gmina:
świecki
Osie
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.2696482 53.6160929)
Telefon:
+48 52 333 96 00
E-mail:
pensjonat@przystanektlen.pl
Adres strony www:
www.przystanektlen.pl
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
48
Pokoje jednoosobowe:
1
Pokoje dwuosobowe:
17
Apartamenty:
1
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
70
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
3
Liczba miejsc w największej sali:
60
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
30
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
60
Liczba miejsc w układzie podkowy:
30
Klimatyzacja:
Nie
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:

Sala wyposażona jest w rzutnik, ekran multimedialny, ﬂipchart, dostęp do sieci wi-f. Na życzenie gości
przygotowujemy różne wersje bufetów kawowych.
E-mail osoby wypełniającej formularz:
k.druzynska@k-pot.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja, wypożyczalnia rowerów, browar restauracyjny
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/przystanek-tlen
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