EWIDENCJA SKATEGORYZOWANYCH OBIEKTÓW HOTELARSKICH
WG STANU NA 11 STYCZNIA 2016 R.

Lp.

Nazwa
Obiektu

i

adres

Zakres świadczenia usług

Liczba
j.m. / m.n.

Hotel *****
Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe1.
HOTEL BOHEMA klimatyzowane, apartament-klimatyzowany, sejfy w
ul. Konarskiego 9
pokojach, restauracja na ok. 50 osób, patio na 20
85-066 Bydgoszcz
osób, taras widokowy na ok. 40 osób, sala
tel. 52 5600602
konferencyjna na około 50 osób, kawiarnia na 40
fax 52 5810088
osób, pokój palenia cygar, basen kąpielowy, sauna
www.hotelbohema.pl sucha i parowa, gabinet masażu ręcznego, 2 fotele
e-mail:
masujące, studio zdrowia i urody, internet
rezerwacja@hotelbohe biznesowy z kompleksowym wyposażeniem,
ma.pl
piwnica z winami, parkingi monitorowane na 5 i 20
samochodów osobowych.

20 / 33

Hotele ****
1.

2.

Hotel,,Pod Orłem”
ul. Gdańska 14
85-006 Bydgoszcz
tel. 52-583-05-01
e-mail:
podorlem@hotelpodo
rlem.pl

Całoroczna, 2 restauracje,
4 sale konferencyjne, lobby bar,
pokoje 1 i 2 osobowe, 4 apartamenty
dwa
pokoje
przystosowane
dla
osób
niepełnosprawnych, sauna, siłownia, jacuzzi, bilard,
cukiernia, garmażeria, parking na 10 samochodów
monitorowany i dozorowany oraz 10 miejsc
parkingowych, obiekt przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Obiekt zabytkowy z XIX wieku.
Działalność całoroczna, pokoje 2 osobowe, 2
Hotel ,,City”
ul. 3 Maja,
apartamenty, 2 pokoje przystosowane dla osób
85-950 Bydgoszcz
niepełnosprawnych, restauracja na ok. 800 osób –
tel. 52-325-25-00
klimatyzacja, 6 sal konferencyjnych – klimatyzacja,
www.city-hotel.pl
parking, obiekt przystosowany do potrzeb osób
e-mail: hotel@city- niepełnosprawnych.
hotel.pl

75 / 111

94 / 132

1

3.

4.

5.

6.

7.

Hotel Brzoza
ul. Bydgoska 34
86-061 Brzoza
tel. 52 3810111
e-mail:
recepcja@hotelbrzoz
a.pl

Hotel ,,Villa Park”
ul. Warzelniana 10
87-720 Ciechocinek
tel. 54 4164100
fax 54 4164125
www.villapark.pl
e-mail:
hotel@villapark.pl

Działalność całoroczna, pokoje 2 osobowe, 6 pokoi
o podwyższonym standardzie typu studio,
restauracja na 120 osób, restauracja letnia na ok.
400 osób, drink-bar, 2 sale konferencyjnobankietowe na 60 i 20 osób, sauna, solarium,
siłownia, gabinet masażu, konie do jazdy
wierzchem, parking, ogródek letni, internet, skutery,
obiekt
przystosowany
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.
Działalność całoroczna, pokoje 1,2
osobowe,
restauracja na 120 osób, 3 sale konferencyjne na ok.
200 osób oraz 2 sale konferencyjne po 25 osób
każda, kawiarnia, basen kryty kompleks odnowy
biologicznej, parking na ok. 100 sam. osob., obiekt
klimatyzowany w części ogólnodostępnej oraz w
50% jedn. mieszkalnych, internet bezprzewodowy.

Działalność całoroczna, klimatyzacja w całym
obiekcie, internet bezprzewodowy w całym
obiekcie, restauracje na ok. 120 i 44 osób, VIP-room
na 12 osób, Klub Piekarnia na 500 osób, restauracja
Gospoda na ok. 150 osób, 3 sale konferencyjnobankietowe na 26, 35 i 350 osób, pokoje 1 i 2
osobowe,
3 apartamenty, 10 jedn. o podwyższonym
standardzie, internet, gabinet odnowy, dwa pokoje
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, parking
strzeżony na ok. 150 sam. osobowych oraz
niestrzeżony na 40 sam. osob.
Hotel
Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, 4
apartamenty, 1 pokój studio,1 j.m. przystosowana
,,MercureToruń
dla potrzeb osób niepełnosprawnych, internet,
Centrum ”
ul.
Kraszewskiego minibary, w całym obiekcie klimatyzacja,
1/3, 87-100 Toruń
restauracja na ok. 80 miejsc, aperitif bar, 5 sal
tel. 56 6196550
konferencyjno-bankietowych na 120, 100, 20,15,15
e-mail :
miejsc, siłownia, sauna, parking strzeżony na 65
sam. osob., 3 garaże.
H3421@accor.pl
Hotel ,,Młyn”
ul. Okrzei 77
87-800 Włocławek
tel. 54 2330100
e-mail:
hotelmlyn@hotelmly
n.pl
www.hotelmlyn.pl

HOTEL BULWAR
ul. Bulwar
Filadelfijski 18
87-100 Toruń
tel. 56 6239400
fax 56 6239401
e-mail:
recepcja@hotelbulwa
r.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, 1
apartament, 1 pokój przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, internet, lodówki, klimatyzacja
w całym obiekcie, restauracja na ok. 100 miejsc,
lobby-bar na ok. 30 miejsc, sale konferencyjne na
100, 150, 250, od 20 do 40, 6-8 miejsc, sala klubowa
na 36 miejsc, winiarnia na 80 miejsc, 3 tarasy i
ogródek (w sezonie letnim), sauna sucha i mokra,
jacuzzi, gabinety kosmetyczne, masaże, parking

29 / 57

59 / 80

73 / 141

110 / 163

98 / 184
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8.

9.

10.

11.

www.hotelbulwar.pl

podziemny na 44 sam. osob., parking przy obiekcie
na 21 sam. osob.

Hotel
GŁĘBOCZEK
–
VINE & SPA
Wielki Głęboczek
87-313 Brzozie
tel. 56 4935119
fax 56 4935119
e-mail:
gleboczek@glebocze
k.pl
www.gleboczek.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, 1
apartament, internet, klimatyzacja w całym obiekcie,
2 sale restauracyjne na ok. 60 miejsc każda,
oranżeria, bar na ok. 50 osób, sala konferencyjnobankietowa na 300 osób, sala konferencyjna na 80
osób, 3 sale konferencyjne na 25 osób każda (z
możliwością połączenia), basen zewnętrzny i
wewnętrzny, sauna, łaźnia błotna i kwiatowa,
jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne, gabinety
kosmetyczne i odnowy biologicznej, basen dla
dzieci, pole golfowe i minigolf, plac zabaw dla
dzieci (wewnętrzny i zewnętrzny), wypożyczalnia
kajaków, łódek i rowerów wodnych, wypożyczalnia
rowerów, piwnica win, parking strzeżony na ok.
120 samochodów osobowych.
Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
apartament, klimatyzacja w całym obiekcie, internet
bezprzewodowy
Restauracja na 90 miejsc, lobby bar na ok. 50
miejsc, klub nocny na 30 miejsc, 5 sal bankietowokonferencyjnych na 200, 35, 35, 16, 16 miejsc, SPA,
taras widokowy na IV piętrze oraz przed budynkiem,
parking na 40 sam. osob. oraz strzeżony na 40
sam.osob.
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.

Hotel
SŁONECZNY
MŁYN
85-027 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 96
tel. 52 5613100
fax 52 5613200
www.sloneczny.eu
e-mail:
hotel@sloneczny.eu

Hotel
FILMAR
ul.Grudziądzka 37-45
87-100 Toruń
tel. 56 6694800
56 6694919
Fax 56 6694807
www.hotelfilmar.pl
e-mail
recepcja@hotelfilmar
.pl
Hotel 1231
ul. Przedzamcze 6
87-100 Toruń
tel. 56 6190910
fax 56 6190911
www.hotelesolaris.pl
e-mail:

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, 2
apartamenty, 2 pokoje przystosowane dla potrzeb
osób niepełnosprawnych, w każdym pokoju sejf. W
całym obiekcie klimatyzacja. Restauracje na 300,
150 i 50 miejsc. Sale bankietowo-konferencyjne na
180 i 3x30 miejsc. Lobby bar na 300 i 20 miejsc,
siłownia, sauna, jacuzzi, salon piękności, fryzjer.
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych. Parking przy obiekcie na 200
sam.osob. monitorowany i strzeżony.
Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
apartament.
W
całym
obiekcie
internet
bezprzewodowy. Obiekt zabytkowy w centrum
miasta, wolnostojący. W części ogólnodostępnej
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy obiekcie 7 miejsc postojowych oraz w
odległości 50 m od obiektu parking strzeżony.

48/93

96 / 189

154/300

22 / 43
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12.

13.

14.

15.

recepcja@hotel1231. Restauracja na ok. 80 miejsc, aperitif bar na ok. 20
pl
miejsc, sala konferencyjna na ok. 40 miejsc
wyposażona w sprzęt multimedialny, ogródek letni
przy obiekcie na ok. 60 miejsc.
Hotel DAKOTA
Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, 1
ul. Szosa Gdańska 46 apartament, obiekt przystosowany dla potrzeb osób
86-031 Niwy
niepełnosprawnych, sale restauracyjne na ok.
tel. 52 3241410
25,40,75 miejsc, sala balowa na ok. 100 miejsc,
fax 52 3241093
business room na ok. 13 miejsc, sala konferencyjna
www.dakotahotel.eu na 60 miejsc, letnie patio na ok. 100 miejsc
e-mail:
(utrzymane w charakterze „dzikiego zachodu”), 3
marketing@dakotaho domki zabaw dla dzieci, cały obiekt klimatyzowany,
tel.eu
internet przewodowy i bezprzewodowy w całym
obiekcie, parking monitorowany na około 80 sam.
osob.
Hotel Holiday Inn
Bydgoszcz
ul. Grodzka 36
85-109 Bydgoszcz
tel. 52 3477000
fax 52 3477001
www.holidayinn.com
e-mail:
reservations@holiday
hgb.com.pl

Działalność
całoroczna,
pokoje
1
i
2
osobowe,1apartament, obiekt przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, klimatyzowany,
internet przewodowy i bezprzewodowy, sejfy w
pokojach, parking strzeżony na 58 stanowisk,
restauracja na 72 miejsca, patio zewnętrzne
sezonowe na 16 miejsc, bar na 52 miejsca, 6 sal
konferencyjnych na 60,20,85,85.50,50 miejsc z
możliwością łączenia na 350 miejsc, siłownia, sauna
sucha.

Hotel Hanza Pałac
Rulewo
86-160 Warlubie
tel. 52 3209094
fax 52 3815234
www.hanzapalac.pl
e-mail:
recepcja@hanzapalac
.pl

Działalność całoroczna, internet przewodowy,
pokoje 1 i 2 osobowe, 1 apartament, restauracja na
ok. 100 miejsc, aperitif-bar, bar kawowy, stół
bilardowy, sala konferencyjna na ok. 50 miejsc, park
linowy, kolejka tyrolska, mini zoo, plac zabaw dla
dzieci, mini trasa linowa dla dzieci, sezonowy
ogródek dla dzieci, parking strzeżony na 35 sam. os.
Obiekt nie przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Pałac Romantyczny
ul. Toruńska 1
Turzno
87-148 Łysomice
Tel. 56 6423100
Fax 56 6423160
www.palacromantyczny.com
e-mail:
recepcja@palacromantyczny.com

Działalność całoroczna, klimatyzacja w całym
obiekcie, budynek objęty ochroną konserwatora
zabytków. Przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Pokoje 1 i 2 osobowe, 3 apartamenty. Internet
bezprzewodowy i przewodowy. Parking strzeżony,
monitorowany na ok. 100 sam. osobowych.
Restauracja na ok. 120 osób, lobby bar na ok.20
miejsc,
sale
konferencyjne
na 100, 200 oraz 3 sale na ok. 15 miejsc każda,
gabinety SPA, sauna sucha, łaźnia parowa, jacuzzi,
urządzenia aerobowe, rowery, sprzęty wędkarskie,
korty tenisowe.

28/48
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22 / 41

53 / 95
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16.

Copernicus Toruń
Hotel
ul.
Bulwar
Filadelfijski 11
87-100 Toruń
Tel. 56 6115700
Fax 56 6222510
www.copernicustoru
nhotel.com
e-mail:
recepcja@copernicus
torun.com

Działalność całoroczna, klimatyzacja w całym
obiekcie. Przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Restauracja na ok. 145 miejsc,
sale konferencyjne na 650, 380, 80,4 x 20 miejsc., 4
sauny, pakiet Spa, basen wew. i zew., jacuzzi, korty
tenisowe, kręgielnia, klub nocny na 700 osób, plac
zabaw dla dzieci, bawialnia. Parking zewnętrzny na
140 miejsc, parking podziemny na 91 miejsc.

149 / 317

info@copernicustoru
n.com
17.

18.

19.

Działalność całoroczna, klimatyzacja w całym
obiekcie. Pokoje 1 i 2 osobowe, 1 apartament.
Pokoje wyposażone w lodówki i zestaw do parzenia
kawy i herbaty. Parking strzeżony na 30 miejsc.
Internet
bezprzewodowy
oraz
stanowisko
komputerowe. Restauracja na ok. 160 miejsc, taras
zewnętrzny na ok. 60 miejsc, sala konferencyjna na
ok. 100 miejsc, siłownia, sauna sucha, mini tężnia,
salon kosmetyczny. Obiekt przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych

34/63

Działalność całoroczna,
pokoje 1 i 2 osobowe, 5 apartamentów i 2 jednostki
mieszkalne rodzinne, sala restauracyjna na ok. 100
osób, lobby-bar na ok. 40 osób, sala kominkowa n a
ok. 40 osób, 3 sale konferencyjne (dwie na 100 osób,
jedna na 30 osób) – jedna sala konferencyjna z
możliwością podziału na dwie dla 50 osób, 2 tarasy
widokowe, 2 chaty grillowe (na ok. 40 i 80 osób), 6
gabinetów zabiegowych SPA, basen infiniti, 4 sauny
(sucha, parowa, solankowa, infrafent), dostęp do lini
brzegowej jeziora (2 pomosty). Możliwość
wypożyczenia łodzi kajaków, rowerów, narty
biegowe.
Wszystkie
jednostki
mieszkalne
wyposażone w system inteligentnego zarządzania
(KNX), mini-bar i sejf. Wszystkie węzły
higieniczno-sanitarne wyposażone w telefony,
głośniki audio i suszarki do włosów.
Mercure Bydgoszcz Działalność całoroczna,
pokoje 1 i 2 osobowe, 1 apartament i 4 jednostki
Sepia
ul. Focha 20
privillege, sala restauracyjna na ok. 56 osób, lobby85-070 Bydgoszcz, bar na ok. 25 osób, 2 sale konferencyjne
tel. 796 888 192
klimatyzowane (na 20 i 30) osób z możliwością
połączenia, sauna, sala fitness, taras dachowy, 2
www.hotelsepia.pl

54/108

Hotel
Focus
Premium
Inowrocław
ul. Solankowa 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 511 41 41
fax. 52 511 41 43
www.focushotels.pl
e-mail:
Inowrocław@focush
otels.pl
HERBARIUM
HOTEL&SPA
Chomiąża Szlachecka
2, 88-410 Gąsawa
Tel. 52 30 37 000
Fax 52 30 37 000
www.harbarium
hotel.pl
e-mail:
info@herbariumhotel
.pl

90/156

5

e-mail:
patia (na ok. 30 i 8 osób). Wszystkie jednostki
marketing@hotelsepi mieszkalne wyposażone w sejfy. Jedna jednostka
a.pl
mieszkalna dostosowana dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Hotele ***
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hotel ,,Brda”
ul. Dworcowa 94
85-010 Bydgoszcz
tel. 52-585-01-00
e-mail:
recepcja@hotelbrda.c
om.pl
www.hotelbrda.com.
pl
Hotel ,,HEBAN”
ul. Małe Garbary 7
87-100 Toruń
tel. 56-652-15-55
e-mail: hotel@hotelheban.com.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja na ok. 150 miejsc, 7 sal
wielofunkcyjnych na 100, 30, 2 x 25, 2 x 12,
klimatyzacja w części ogólnodostępnej, lobby bar na
ok. 12 osób, 2 jedn. mieszkalne przystosowane dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych,
obiekt
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

,,Pod Orłem”
87-100 Toruń
ul. Mostowa 17
tel. 56 6225024
e-mail:
rezerwacja@hotel.tor
un.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja, obiekt zabytkowy
2
pokoje
przystosowane
dla
osób
niepełnosprawnych.

Hotel Retman
ul. Rabiańska 15
87-100 Toruń
tel. 56 6574460
e-mail:
recepcja@hotelretma
n.pl
Hotel Polonia
Plac Teatralny 5
87-100 Toruń
tel. 56 6571800
e-mail:
hotel@polonia.torun.
pl
Hotel ,,Amazonka”
ul. Traugutta 5
87-720 Ciechocinek
tel. 54 2834271
54 2836065

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, 8
pokoi klimatyzowanych, restauracja na ok.50 miejsc,
pub na ok. 40 miejsc, drink-bar, internet
bezprzewodowy,.obiekt zabytkowy położony w
centrum miasta - nie jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja klimatyzowana na ok.40 osób, lobby bar
na ok. 12 osób,
sala konferencyjno-bankietowa na ok.12 osób, sala
konferencyjna na ok. 50 osób, sala bilardowa, winda
przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe,
restauracja, bar-aperetif, sala konferencyjna.

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja, 4 sale konferencyjno-bankietowe,
zespół odnowy biologicznej, obiekt przystosowany
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

202 / 277
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e-mail:
amazonka@ciechocin
ek.pl

7.

8.

9.

10.

11.

Hotel ,,Bast”
ul. Królowej Jadwigi
35/37
88-100 Inowrocław
tel. 52-35-72-888
e-mail:
bast@hotelbast.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja, drink-bar
sale konferencyjna i bankietowa,
obiekt zabytkowy, przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.

Hotel „ Dowhań”
ul. Tczewska 9
86-170 Nowe
tel. 52 3327273
fax 52 3338642
e-mail:
poczta@hoteldowhan
.tfirma.pl
www:hoteldowhan.tfi
rma.pl

Działalność całoroczna, pokoje 2 osobowe,
restauracja, drink-bar, sala podawania śniadań, sala
konferencyjno-gastronomiczna,
1
pokój
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Hotel
VISTULA
HOTEL
ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie
tel. 52-332-40-01
e-mail:
recepcja@vistulahotel.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, 3 sale
konferencyjno –bankietowe na 15, 20, 50 osób, dwa
pokoje dla osób niepełnosprawnych, restauracja na
ok. 80 osób, pływalnia, sauna, sala ćwiczeń
siłowych, jacuzzi, parking na ok. 100 sam. osob.

Hotel
Hotel Basztowy
ul. 700 – lecia 1
88-400 Żnin
tel/fax 52 3020006
52 3020068
www.hotelbasztowy.com.pl
e.mail:
recepcja@hotelbasztowy.com.pl

całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe, 2 sale
restauracyjne na 120 i 60 miejsc, drink-bar, parking
monitorowany na ok. 40 sam. osob. Obiekt nie
przystosowany
dla osób niepełnosprawnych.

Hotel ,,Martina”
ul Mickiewicza 37
88-400 Żnin
tel. 52-30-28-731
52 3032424

Działalność całoroczna, , pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
sala restauracyjna na 50 miejsc, sala bankietowokonferencyjna na ok. 30 miejsc, sala bankietowa na
ok. 120 miejsc, parking na ok. 30 miejsc obiekt w
części ogólnodostępnej przystosowany dla osób

40 / 60

16 / 32

40 / 58

16 / 37

21 / 44
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niepełnosprawnych.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Hotel
„Pan Tadeusz”
ul. Szosa Gdańska 43
Osielsko 86-031
tel. 52 3605400
e-mail:
recepcja@hotel-pantadeusz.pl

Działalność całoroczna, pokoje 2 osobowe,
restauracja, bar kawowy, drink-bar, 2 sale
konferencyjne na 110 i 30 osób, basen, bilard,
jacuzzi, 1 pokój przystosowany dla osób
niepełnosprawnych, obiekt przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Hotel Hotel ,,Gotyk”
ul. Piekary 20
87-100 Toruń
tel. 56 6584000
www.hotelgotyk.com.pl
e-mail:hotel@hotelgotyk.com.pl
Hotel
Hotel
,,Spichrz”
Mostowa
1
87-100 Toruń
tel. 56 6571140
e-mail:
hotel@spichrz.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, 18
j.m. klimatyzowanych, restauracja na ok. 70 osób, 3
sale śniadaniowe na ok. 50 osób, sala klubowa na
ok. 35 osób, sala kominkowa na ok. 16 osób,
internet przewodowy i bezprzewodowy, bilard,
ogródek letni, patio na III piętrze, obiekt zabytkowy
– nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Hotel ,,Jan”
ul. Leśna 1
89-400 Sępólno Kr.
Tel. 52 3894100
e-mail:
recepcja@hoteljan.co
m.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja, internet-bar, bar kawowy,
sala
konferencyjno-bankietowa, wypożyczalnia sprzętu
wodnego, parking.

Hotel ,,Petite Fleur”
ul. Piekary 25
87-100 Toruń
tel. 56 6635454
e-mail:
hotel@petitefleur.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja klimatyzowana na 60 osób, sala
konferencyjno.-bankietowa klimatyzowana na ok. 20
osób,
obiekt
nie
przystosowany
dla
osób
niepełnosprawnych.

Hotel ,,Abrava”
ul. Zdrojowa 18
87-720 Ciechocinek
tel. 54 2832614
e-mail:
hotel.abrava@wp.pl

Działalność całoroczna, jednostki mieszkalne 1 i 2
osobowe, internet-bar , parking,
obiekt nie
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe
apartamenty, restauracja, aperetif-bar, bar kawowy,
sala konferencyjna, trzy sale biesiadne. Obiekt
wpisany do rejestru zabytków, przystosowany dla
osób niepełnosprawnych.

36/72
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Hotel
Hotel
,,KAMA-Kowalski”
Rumunki Skępskie
87-630 Skępe
tel. 54 2877578

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
internet bezprzewodowy, restauracja na ok. 100
miejsc, drink-bar, bar gastronomiczny na ok. 30
miejsc, sala bankietowo-konferencyjna na ok. 80,
sala bankietowa na ok. 300 osób, parking na ok. 100
sam. osob.
Hotel ,,RAD”
Działalność całoroczna, 85 j.m., w tym: 8
ul. Chełmińska144
apartamentów 2 os., 4 pokoje Lux 2 os., 70 j.m. 2
86-300 Grudziądz
os., 2 pokoje 1 os., 1 pok. 2 os. dla osoby
tel. 56 4655506
niepełnosprawnej, internet bezprzewodowy w całym
56 4655507
obiekcie, klimatyzacja w części ogólnodostępnej
e-mail:
rad@hotel- oraz w 63 j.m., lodówki w 12 j.m., restauracja na 60
grudziadz.pl
osób, 5 sal konferencyjno-bankietowych na 100, 70,
www.hotelrad.pl
30,30,30 osób, sezonowe patio restauracyjne na 40
osób, kręgielnia z barem na ok. 80 osób, bilard,
parking na 63 sam. osob.
Hotel
„Hotel Działalność całoroczna, pokoje 1,2 i 3 osobowe,
restauracja, drink-bar, sala konferencyjna, sauna,
Kowalkowski”
ul. Chopina 1/3
siłownia, parking.
86-300 Grudziądz
tel. 56 4613480
e-mail:
kowalkowski@grudzi
ądz.net
Hotel
„Karczma
Chełmińska”
ul. 22 Stycznia 1b
86-200 Chełmno
tel. 56 6790605
info@karczmachelmi
nska.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
restauracja na ok. 90 miejsc oraz sezonowa na
dziedzińcu na ok. 70 miejsc, 2 sale konferencyjne na
ok. 30 i 60 osób, sauna z zapleczem rekreacyjnym,
plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia rowerów z
przyczepkami dla dzieci, parking strzeżony na 20
samochodów. Obiekt z początku XX wieku – objęty
ochroną konserwatora zabytków.
Hotel „U Bosmana” Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
ul. Sądowa 7
restauracja, sala bankietowa, sala bankietowo87-300 Brodnica
konferencyjna, parking strzeżony, 7 garaży.
tel. 56 4984635
e-mail:
biuro@ubosmana.pl
HOTEL RUDNIK,
ul. Miła 2,
86-300 Grudziądz
Tel./fax 56 46 44 193
www.hotelrudnik.pl
e-mail:
rezerwacje@hotelrud
nik.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, 3 sale
konferencyjne na 400 osób (z możliwością podziału
na trzy mniejsze sale), na 70 osób ( z możliwością
podziału na 2 sale) i na 70 osób. Parking na ok. 60
samochodów.
Obiekt w części ogólnodostępnej przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.

18 / 33
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24.

25.

26.

27.

Hotel
PARK HOTEL
ul. Wrocławska 3
85-703 Bydgoszcz
tel. 52 3763626
www.parkhotel.bydg
oszcz
e-mail:
parkhotel@parkhotel.
bydgoszcz.pl

Działalność całoroczna, pokoje 2 osobowe, bar
kawowy, restauracja na ok. 80 osób, sale
konferencyjno-bankietowe na 20, 60, 200 miejsc,
parking monitorowany na 30 sam.osob. oraz przy
obiekcie na 60 sam.osob.
Cały obiekt klimatyzowany.

Hotel Hotel Leśny
ul. Leśna 64
86-050
Solec
Kujawski
tel. 52 3871638
fax 52 3873744
www.hotellesna.com.
pl
e-mail:
hotellesny@torun.las
y.gov.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
restauracja na ok. 50 miejsc, bar-aperitif, sala
bankietowa, na 20 miejsc sala konferencyjna na 60,
sala komputerowa na 26 stanowisk, sala bilardowa,
możliwość korzystania
z salonu fryzjerskokosmetycznego w odległości ok. 100 m.

Hotel
Hotel
Akropol
ul. Sosnowa 14
87-165 Cierpice
tel. 56 6787846
www.hotel-akropol.pl
e-mail: inter@hotelakropol.pl

Działalność całoroczna, pokoje 2 osobowe,
restauracja na ok. 100 osób, aperitif-bar, sala
konferencyjno.-bankietowa na 20 osób, sala
bilardowa, letni ogródek z grillem, plac zabaw dla
dzieci, parking strzeżony na 12 sam. osob. oraz ok.
50 m od obiektu parking na 400 sam. osob,, obiekt
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
w części ogólnodostępnej.

Hotel Autos
ul. Unii Europejskiej
28
86-50 Solec Kuj.
Tel. 52 3876666
e-mail:
recepcja@autos.com.
pl

Działalność całoroczna, pokoje 2 osobowe,
restauracja na ok. 120 miejsc, 3 sale konferencyjnobankietowe na 30, 50, 100 miejsc, ogródek
zewnętrzny przy restauracji, plac zabaw dla dzieci,
internet
i
TV
kablowa,
pomieszczenia
ogólnodostępne klimatyzowane, bilard, ping-pong,
basen, sauna, siłownia, parking dozorowany na 50
sam. osob.

35 / 70

26 / 51

12 / 24

34 / 68

www.autos.com.pl
28.

Hotel Maraton
ul. Powstańców
Warszawy 13
85-391 Bydgoszcz
tel. 52 3411211
e-mail:
nfo@hotelmaraton.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1,2 i 3 osobowe,
restauracja na 170 osób klimatyzowana, bar
kawowy, aperitif bar, jadalnia, sala konferencyjna na
80 osób klimatyzowana, parking strzeżony na 20
samochodów. Obiekt przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

38/77
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29.

30.

31.

32.

33.

Hotel IMPERIUM
ul. Mickiewicza 5
87-140 Chełmża
tel. 56 6752107
kom. 604419821
e-mail:
hotelimperium@wp.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1,2 osobowe,
restauracja, lobby-bar, letnia kawiarenka, 3 sale
konferencyjno-bankietowe klimatyzowane na 200
osób, internet, TV kablowa, parking na 35 sam.
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.

Hotel „CITY m.w.”
ul. Toruńska 28/30
86-300 Grudziądz
tel.56 4718031,32,33
e-mail:
recepcja@hotelcity.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1,2 – osobowe,
pokoje typu Studio, pokoje typu Lux, aperitiff bar,
bar
kawowy,
sala
bankietowa,
parking
monitorowany.
Obiekt nie przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Hotel
Park Hotel
ul .Długa 1
Tryszczyn
86-011 Wtelno
tel.52 3827710
fax 52 3827720
www.parkhotel.tryszc
zyn.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, 4 j.m.
2 osobowe typu LUX (2 i 3 pokojowe, aneks
kuchenny,
garderoba).
Wszystkie
j.m.
klimatyzowane.
1 j.m. przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Parking monitorowany na ok.
60 sam. osób.
Restauracja klimatyzowana na ok.. 120 osób, sala
klubowa na ok. 60 osób klimatyzowana, patio na ok.
e-mail:
30 osób klimatyzowane, ogródek letni na 60osób.
recepcja@parkhotel.t Przy obiekcie korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci.
ryszczyn.pl
Możliwość wypożyczenia rowerów.
Hotel POZYTON
ul. I.Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. 52 3290500

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, 3 j.m
przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Parking na ok. 30 samochodów osobowych.
Restauracja na 60 miejsc, sala klubowa na 40
fax 52 3290577
miejsc, w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu do
e-mail:
dyspozycji 4 sale konferencyjne na 30, 30, 90 i 160
pozyton.recepcja@co osób (w połączeniu na ok. 400 osób), dla gości
.bydgoszcz.pl
hotelowych – zniżki na basen, zespół saun, siłownię
i grotę solną.
Hotel Willa Piast
Działalność całoroczna, pokoje 2 osobowe, obiekt
ul. Widok 7
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
87-720 Ciechocinek w części ogólnodostępnej, parking strzeżony na ok.
tel. 54 4163450
16 sam. osobowych, restauracja na ok. 60 osób,
kawiarnia na ok. 40 osób, internet bezprzewodowy,
fax 54 4163451
e-mail:
sauna, salon kosmetyczny.
willapiast@willapiast
.pl

13 / 23
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34.

Hotel Kuźnia
ul. Gdańska 67
85-005 Bydgoszcz
tel. 52 3213170
52 3457143
fax 52 3213170

e-mail:
hotel@klubkuznia.pl
35.

36.

37.

38.

39.

Hotel Solaris
ul.Panny Marii 9
87-100 Toruń
tel. 56 4713042
fax 56 4713225
e-mail:
recepcja.solaris@sola
rishotel.pl
Hotel Atlas
ul. Reymonta 1
87-720 Ciechocinek
tel. 54 4162626
fax 54 4162626
e-mail:
biuro@hotelatlas.com
.pl

Działalność całoroczna ,pokoje 2 i 3 osobowe,
obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych, restauracja na ok. 120 miejsc,
sala klubowa na 150 miejsc, sala taneczna na ok. 40
osób, sala szkoleniowo-bankietowa na ok. 70 miejsc,
część restauracyjno-bankietowa
klimatyzowana,
siłownia, sauna, parking monitorowany na ok. 30
sam. osób., możliwość organizacji koncertów
(nagłośnienie estradowe).
Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych, wpisany do rejestru zabytków,
położony w centrum miasta, parking na ok. 10 sam.
osob., restauracja na ok. 60 miejsc, sala klubowa na
ok. 80 miejsc.

Działalność całoroczna, pokoje 1,2,3 –osobowe,
restauracja na ok. 40 miejsc, bar-aperitif, sala
wielofunkcyjna na ok. 50 miejsc, parking
monitorowany na 15 sam. osob.,
nternet
bezprzewodowy
i
przewodowy,
odnowa
biologiczna-masaże, sauna., obiekt przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych
w części ogólnodostępnej.

HOTEL VILLA
ul. Chełmińska 44
86-300 Grudziądz
tel. 56 4779853
hotele-mail:
villa@wp.pl

Całoroczna działalność, pokoje 1,2,3 osobowe,
restauracja na ok. 40 miejsc-klimatyzowana, aperitif
bar, bar kawowy, internet przewodowy i
bezprzewodowy w całym obiekcie, parking
monitorowany na 14 sam. osob.
Obiekt zabytkowy nie przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.

Hotel Portofino
ul.
Kazimierza
Wielkiego 6E
87-800 Włocławek
tel/fax 54 2330555
www.portofino.com.
pl
mail:
hotel@portofino.com
.pl

Całoroczna działalność, pokoje 2-osobowe, w
pokojach sejf, restauracja na ok. 100 miejsc, 4 sale
konferencyjne na 100, 2 x 40, 12 miejsc,
nternet
bezprzewodowy i przewodowy, w całym obiekcie
klimatyzacja, parking przy obiekcie na ok. 50 sam.
osob.,
obiekt przystosowany w części ogólnodostępnej dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Hotel Rubbens
ul. Toruńska 10 a
87-148 Łysomice
tel. 56 6783115
fax 56 6783105

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja na ok. 100 osób, 3 sale bankietowe na
200, 100, 50 osób, kawiarnia, bar, sala klubowa z
bilardem, basen kąpielowy, 3 sauny, jacuzzi,
siłownia, parking monitorowany na ok. 50 sam,

14 / 30
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40.

41.

42.

43.

www.rubbens.pl
e-mail:
hotel@rubbens.pl

osob. parking przy obiekcie na 200 sam. osob., 4
garaże, obiekt przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Hotel ABIDAR
ul.
Broniewskiego
15c
87-720 Ciechocinek
tel. 54 4160010
fax 54 4160010
www.abidar.pl
e-mail:
biuro@abidar.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
aperitif-bar, kawiarnia, aneks kuchenny, internet
bezprzewodowy i przewodowy, jacuzzi, wanna z
hydromasażem i terapią światłem, sauna sucha,
masaże, zabiegi SPA, ogródek letni, rowery, parking
na ok. 14 sam. osob.

Hotel
HOTEL
PAŁAC
BURSZTYNOWY
ul. Okrężna 21
87-800 Włocławek
tel. 54 2319100
fax 54 2319194
www.palacbursztyno
wy.pl

Działalność całoroczna, pokoje 2 osobowe, cały
obiekt klimatyzowany i monitorowany,
nternet,
restauracja na 160 miejsc, pub na 60 miejsc, 6 sal
konferencyjno-szkoleniowych, 2 sauny suche
fińskie, 2 balie, 2 korty tenisowe kryte, 2 korty
tenisowe odkryte, grill.
Parking na ok. 100 sam. osob.
Obiekt w części ogólnodostępnej przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, wolnostojący 4
e-mail:
kondygnacyjny. Wokół obiektu na obszarze ok. 4 ha
recepcja@palacburszty zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe z parkiemnowy.pl
ogrodem.
Hotel CYKADA
Działalność
całoroczna,
pokoje
2Jajkowo 51
osobowe,restauracje na 22 i 120 miejsc, aperitif-bar
87-313 Brzozie
na 22 miejsca, letni ogródek. Sale restauracyjne
tel. 56 4743169
klimatyzowane. Internet bezprzewodowy. Parking
tel.kom.604416837
przy obiekcie na ok. 40 sam. osob.
606798832
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
www.zajazdniepełnosprawnych w części
cykada.pl
ogólnodostępnej.
e-mail:
inter@zajazdcykada.
pl
Hotel OLENDER
Działalność całoroczna, obiekt przystosowany dla
Wielka Nieszawka
potrzeb osób niepełnosprawnych, pokoje 2 osobowe,
ul. Toruńska 34/40
lodówki,
nternet, klimatyzacja w całym obiekcie,
87-165 Cierpice
restauracja na ok. 100 miejsc, kawiarnia na ok. 70
tel. 56 6220606
miejsc, klub z kręgielnią na ok. 90 osób, bar na 30
fax 56 6220512
osób, ogród zimowy na ok. 25 osób, 2 sale
www.olender.info
konferencyjne z funkcją łączenia na 180 osób, SPA,
e-mail:
siłownia, studio fitness, strzelnica ćwiczebnomarketing@olender.i bojowa, bilard, basen rekreacyjny. Parking na ok.
nfo
200 sam.osob.
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44.

Hotel VABANK
Rynek 9
87-400
GolubDobrzyń
tel. 56 6820270
fax 56 6820270
www.hotel.vabank.pl

Działalność całoroczna, klimatyzacja w całym
obiekcie, internet, restauracja na ok. 40 osób, lobby
bar na ok. 15 osób, sala konferencyjna na ok. 30
osób, sala klubowa na 25 osób, sauna, taras
widokowy.

16 / 31

e-mail:
recepcja@hotelvabank.
pl

45.

46.

47.

48.

Hotel
Uzdrowiskowy St.
George
ul. Wojska Polskiego
2
87-720 Ciechocinek
tel. 54 2530000
fax 54 2530000
www.st-george.pl
e-mail:
info@st-george.pl
Hotel Kalchem
Brzozie 157
87-313 Brzozie
tel. 564935251
fax: 56 4935251
e-mail:
hotel@kalchem.com.
pl
www.hotel.kalchem.c
om.pl
Hotel GAZDÓWKA
SPA w Żołędowie
Żołędowo
ul. Szosa Gdańska 9
86-031 Osielsko
tel. 52 3282780
fax 52 3282779
e-mail:
hotel@gazdówka.co
m.pl
www.gazdowka.com.
pl
Hotel „Kopernik”
ul. Wola Zamkowa
16
87-100 Toruń
tel. 56 6597333
fax 56 6522573

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych,
Internet
bezprzewodowy,
restauracja na 140 osób, kawiarnia na 30 osób, 2 sale
konferencyjne na 120 i 30 osób, ogród letni, taras
widokowy, kompleks basenowy, sale fitness, klinika
zdrowia i urody, salon fryzjerski i kosmetyczny,
sauna, parking na 16 sam. osob.

Działalność całoroczna, 18 j. m. 2 osob., 2 j.m. 3
osob.
Obiekt
w
części
ogólnodostępnej
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Restauracja na ok. 200 osób, sala konferencyjna na
ok. 80 osób internet bezprzewodowy, ogród
spacerowy, ogród piwny, grill, plac zabaw dla
dzieci, basen, sauna sucha, mokra, grota solna,
jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne.

Działalność całoroczna, 11 j.m. 2 osob.,
1 j.m. 1 osob. Obiekt w części ogólnodostępnej i
pobytowej
przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Klimatyzacja w całym obiekcie.
Sale konferencyjno-bankietowe na ok. 50 osób
każda, basen, sauna parowa, sauna sucha, 2 gabinety
odnowy biologicznej, sala fitness.

Działalność całoroczna, pokoje na II,III i IV piętrze,
39 j.m. – 2 os., w 26 j. m. urządzenia
klimatyzacyjne, bar kawowy, sala podawania
śniadań, sala konferencyjna na ok.30 osób, dźwig
osobowy, parking na 40 sam. osob.

59/140
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e-mail:
kopernik@hotelewa
m.pl
www.hotelewam.pl
49.

50.

51.

52.

HOTEL STORK
ul. Przykop 53
87-300 Brodnica
tel. 56 4953355
fax 56 4953355
e-mail:
info@hotelstork.pl
www.hotel stork.pl

Działalność całoroczna, nternet bezprzewodowy i
przewodowy, restauracja na 45 osób, sala
konferencyjno-bankietowa na 120 osób, aperitif bar,
pokoje 10 j.m. – 1 osob.,3 j.m. 2 osob., 5 j.m. 3
osob., 3 j.m. rodzinne (4 osob.), parking na 40 sam.
osob. oraz 4 garaże.

Hotel
Osada
Karbówko
Wellness&Spa
Elgiszewo 37
87-408 Ciechocin
tel. 56 6839601
fax 56 6839601
e-mail:
biuro@osadakarbowk
o.pl
www.
osadakarbowko.pl
Hotel
Austeria
Conference &Spa
ul. Bema 32
87-720 Ciechocinek
NIP 8911552990
tel. 54 2317000
fax 54 2317000
e-mail:
recepcja@hotelauster
ia.pl
www.hotelausteria.pl
Hotel Zajazd Złota
Podkowa
Wrocki 84
87-400
GolubDobrzyń
NIP 503-005-71-48
tel. 56 6838010
fax 56 6838010
kom. 601216536
e-mail:
recepcja@zajazdzlota
podkowa.pl
www.zajazdzlotapod

Działalność całoroczna, 32 j.m. – 2 osobowe,
lodówki, internet bezprzewodowy restauracje w
odległości 200 m, sala podawania śniadań, sale
bankietowo-konferencyjne na 50 i 220 osób, sala
widowiskowo-konferencyjna na 216 osób, basen
kryty i zewnętrzny, kompleks saun, grota sola,
jacuzzi, gabinety masażu, sala fitness, samochody
terenowe, kajaki, kręgielnia, rowery, korty tenisowe,
mini golf, bilard, strzelnica, place zabaw dla dzieci.

Działalność całoroczna, obiekt wolnostojący,
dwupiętrowy
z
poddaszem
użytkowym,
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
klimatyzacja w salach konferencyjnych i restauracji,
parking monitorowany na ok. 200 sam. os.,
restauracja na 150 osób, sala wystawowokonferencyjna na 300 osób, sala konferencyjna na
120 osób, sala konferencyjno-bankietowa na 250
osób., usługi spa.

Działalność całoroczna, obiekt parterowy z
poddaszem użytkowym, parking przy obiekcie na 40
sam.os., garaż dla 12 motocykli, klimatyzacja w
całym obiekcie, przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawny w części ogólnodostępnej,
restauracja na 60 miejsc, sala bankietowokonferencyjna
na
120
miejsc,
peritif
bezprzewodowy.

21 / 43
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kowa.pl
53.

54.

55.

56.

Hotel Campanile
ul. Jagielońska 59
85-027 Bydgoszcz
tel. 52 5862000
fax 52 5862002
www.campanile.com
e-mail:
bydgoszcz@campanil
e.com

Działalność całoroczna. Pokoje 2-osob. Obiekt
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Klimatyzacja
w całym obiekcie, internet bezprzewodowy. Parking
na 40 sam. osobowych, dozorowany. Restauracja na
ok. 60 miejsc, lobby bar na ok. 20 miejsc, 2 sale
konferencyjne na 40 i 60 miejsc.

HOTEL NEAPOL
ul. Zdrojowa 34
87-720 Ciechocinek
tel. 544160222
fax 544160222
wew.120
www.hotel-neapol.pl
e-mail:
recepcja@hotelneapol.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
lodówki, Internet bezprzewodowy, restauracja na ok.
50 osób, 2 sale konferencyjno-bankietowe na 30 i 50
osób. Restauracja i sala konferencyjno-bankietowa
na 30 osób klimatyzowane. Parking przy obiekcie na
ok. 20 sam osobowych. Obiekt przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.

HOTEL
AMBASADA
ul. Dolina Drwęcy 62
Krobia
87-162 Lubicz
tel.56 6758836
fax 56 6970647
www.hotelambasada.
pl
e-mail:
info@hotelambasada.
pl

Działalność całoroczna, pokoje 1,2 i 3 osobowe,
lodówki, internet bezprzewodowy, restauracja na ok.
20 miejsc, sala konferencyjno-bankietowa na ok.
200 osób, pub na ok. 20 osób, ping-pong, bilard,
piłkarzyki, ogródki letnie przy obiekcie. Parking
przy obiekcie na 100 sam. osob. i 3 autokary.

HOTEL DWOREK
WAPIONKA
ul..Wczasowa 1
87-320 Górzno
tel. 56 4988233
fax 56 4988233
www.dworekwapion
ka.pl
email:
dworekwapionka@ba
xpol.pl

Działalność całoroczna, pokoje 2 – osobowe,
lodówki, internet, restauracja na ok. 50 osób, 2 sale
bankietowo-konferencyjne na 30 i 50 osób, bilard,
rowery, łódki, kajaki.
Parking przy obiekcie na 20 sam. osob.
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57.

58.

59.

60.

Hotel Aquarius
ul.
Szosa
Ciechocińska 7
Odolion
87-700 Aleksandrów
Kuj.
tel. 603795500
fax 603795500
www.hotelaquarius.pl
e-mail:
hotel@hotelaquarius.
pl

całoroczna,
pokoje
Działalność
2-os.,klimatyzacja w całym obiekcie. Restauracja na
ok. 100 osób, sala konferencyjno-bankietowa na 200
osób, klub na ok. 150 osób.
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych w części ogólnodostępnej.

Hotel Marusza
Marusza 12
86-300 Grudziądz
tel.56 4661212
fax 56 4621836
www.hotelmarusza.pl
e-mail:
info@hotelmarusza.p
l

Działalność całoroczna, restauracja na 50 osób,
lobby bar na ok. 20 osób, 2 sale konferencyjnobankietowe na 300 osób, obiekt w części
ogólnodostępnej klimatyzowany.
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.
Parking przy obiekcie na ok. 50 sam. osobowych.

HOTEL MEETING
ul. Gen. J. Bema 7389
87-100 Toruń
Tel. 56 6650050
Fax 56 6650050
www.hotelmeeting.pl
e-mail:
recepcja@hotelmeeti
ng.pl

Działalność całoroczna, Obiekt stanowi wydzieloną
część w Hali Sportowo-Widowiskowej, pokoje 1 i 2
osobowe, 1 pokój 2 osobowy o podwyższonym
standardzie,
jedna
jednostka
mieszkalna
dwupokojowa,
2
jednostki
mieszkalne
przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Sala konsumpcyjna na ok. 60 miejsc, sala
konferencyjna na ok. 110 miejsc, restauracja na ok.
100 miejsc. Obiekt klimatyzowany, internet
przewodowy i bezprzewodowy.
Parking przy
obiekcie na ok. 190 miejsc, parking podziemny na
ok. 460 miejsc. Obiekt przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Działalność całoroczna, pokoje 1,2 i 3 osobowe,
restauracja na ok. 100 os., 4 sale konferencyjnoszkoleniowe.
Parking monitorowany na ok. 100 sam. osob.
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych

Hotel ,,Ikar”
ul. Szubińska 32
85-915 Bydgoszcz
tel. 52 366 80 00
fax 52 366 80 11
e-mail:
recepcja@hotelikar.pl
www.hotel-ikar.pl
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61.

62.

63.

Hotel ,,Kopernik”
ul. Kopernika 15
87-720 Ciechocinek
tel. 54-4160190
e-mail:
biuro@kopernik.alph
a.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1,2 i 3 osobowe,
drink-bar (na ok. 12 osób), sala bankietowokonferencyjna (na ok. 12 osób), sala restauracyjna
(na ok. 40 osób), gabinet masażu, wypożyczalnia
rowerów, parking na ok. 20 miejsc, patio z mini
tężnią.
Obiekt
w
części
ogólnodostępnej
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Hotel Chopin
ul. Chopina 10
85-092 Bydgoszcz
Tel. 525211200
mail:
recepcja@hotelchopin.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, sala
wielofunkcyjna na ok. 28 osób

HOTEL
RESTAURACJA
„TYROL”
ul. Kąkolowa 2
86-032 Osielsko
Tel. 52 32470 62
www.hoteltyrol.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe,.
Dla gości przeznaczono
4 sale konferencyjne na 16 osób każda
(klimatyzowane), 2 sale restauracyjne na 50 i 70
osób, plac zabaw dla dzieci i ogród letni nad
stawem. Parking na ok. 20 samochodów. Obiekt w
części ogólnodostępnej przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.

14 / 27

13 / 24

15 / 35

Hotele **
1.

2.

Hotel ,,Ratuszowy”
ul. Długa 37
85-037 Bydgoszcz
tel. 52-322-88-61
www.hotelratuszowy.
com.pl
e-mail:
recepcja@hotelratusz
owy.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja na 50 osób, sala konferencyjna na 40
osób, obiekt zabytkowy- nieprzystosowany dla osób
niepełnosprawnych

Hotel ,,JAX”
Działalność całoroczna, bar, sala konferencyjna na
Ceglana 5
40 osób, sala bankietowa na 80 osób, bilard, ping
pong. Pokoje 1, 2, 3, 4, 5, i 6 osobowe.
87-100 Toruń
tel. 56 6590600
fax 56 6599017
www.hoteljax.torun.p
l
e-mail:
info@hoteljax.torun.
pl

29 / 41
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3.

4.

5.

6.

7.

Hotel ,,Kopernik”
Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,sala
ul.Wola Zamkowa 16 konferencyjna, bar. J. m. położone na parterze i I
87-100 Toruń
piętrze.
tel. 56 6597333
fax 56 6522573
www.hotelewam.pl
e-mail:
kopernik@hotelewa
m.pl
Hotel
,,Pod Czarną Różą”
ul. Rabiańska 11
87-100 Toruń
tel. 56-621-96-37
e-mail:
hotel@hotelczarnaroz
a.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
pokój podawania śniadań,
aperitif-bar, bar kawowy, obiekt zabytkowy – nie
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Focus Hotel
ul. Modrzewiowa 1
85-631 Bydgoszcz
tel. 52 3401766
fax 52 3460096
www.hotelfocus.com.
pl
e-mail:
internet@hotelfocus.c
om.pl

Działalność całoroczna, pokoje 2,3 i 4 osobowe,
lobby bar czynny 24 godziny - sala podawania
śniadań, 2 sale konferencyjne – klimatyzowane na
20 i 40 osób, aperitif bar, internet bezprzewodowy w
całym obiekcie, siłownia, sauna, parking na 50
samochodów osobowych.

Hotel
EURO-HOTEL
ul. Szubińska 93
86-005 Białe Błota
tel. 52-381-41-69
www.eurohotel.com.
pl
e-mail:
info@eurohotel.com.
pl

Działalność całoroczna, pokoje 1,2,3 i 4 osobowe,
restauracja na ok. 60 osób, aperitif bar, internet
bezprzewodowy, sala konferencyjna na 40-60
miejsc, bilard, ogródek letni, parking monitorowany
na 20 sam. osob. ,1 pokój przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.

Hotel ,,Centralny”
ul. Dworcowa 23
86-200 Chełmno
tel. 56-68-60-212
e-mail:
info@hotelcentralny.
pl

Działalność całoroczna, pokoje 1,2 i 3 osobowe,
restauracja na ok. 80 osób, aperitif-bar, parking na
ok.30 sam. osob.
sala konferencyjno-bankietowa na ok.20 osób,
obiekt pod ochroną konserwatorską – nie jest
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

16/30
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8.

Hotel Hotel ,,Park”
ul. Świętokrzyska
107,
88-100 Inowrocław
tel. 52 3555350
e-mail:
recepcja@parkinowrocław.pl

Działalność całoroczna, pokoje od 1 do 6
osobowych,
restauracja,
drink-bar,
basen
otwarty,obiekt wpisany do rejestru zabytków –
nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych

Hotel ,,Saga”
Zamość
89-203 Rynarzewo
tel. 52-38-40-001
www.metalko.com.pl
e-mail:
hotel@metalko.com.
pl

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
restauracja na 50 miejsc, sala bankietowokonferencyjna na 140 miejsc, sala szkoleniowa na 80
miejsc, bilard, sauna sucha, ogródki letnie, internet
bezprzewodowy, parking na 8 sam. osob., obiekt
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

10. Hotel ,,Sylwana”
ul. Szubińska 87a
86-005 Białe Błota
tel. 52 3814859
www.hotelsylwana.pl
e-mail:
hotel.sylwana@op.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, cały
obiekt klimatyzowany, restauracja na ok. 100
miejsc, bar na ok. 20 miejsc, internet
bezprzewodowy, jedna j.m. przystosowana dla
potrzeb osób
niepełnosprawnych, parking
monitorowany na ok. 10 sam. osob.

11. Hotel PEGAZ
ul. M. SkłodowskiejCurie 10a
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 3417002
e-mail:
pegaz@pegazhotel.by
dgoszcz.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja, aperitif-bar, sala klubowa, obiekt nie
przystosowany dla osób niepełnosprawnych w
części ogólnodostępnej

12. Hotel ,,Magnat”
ul. Sądowa 40
87-300 Brodnica
tel. 56 4984697
56 4982666
fax 56 4984698
www.hotelmagnat.com.pl
e-mail: hotel@hotelmagnat.com.pl
13. Hotel ,,Chemik” ul.
Wojska Polskiego 48
85-825 Bydgoszcz
tel. 52 3748913

Działalność całoroczna , pokoje 1,2 osobowe,
restauracja na 40 miejsc, aperitif-bar, sale
bankietowe na 120,40,40 miejsc, parking na ok.50
sam.osob.

9.

Działalność całoroczna, pokoje 1,2 i 3 osobowe ,
internet bezprzewodowy, aperitif-bar, sala klubowa,
sauna, siłownia, obiekt przystosowany dla osób
niepełnosprawnych, parking na 25 sam.osob.
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www.metalko.com.pl
e-mail:
hotel@metalko.com.
pl
14. Hotel ,,Pod Koroną”
ul. Gdańska 30a
89-410 Więcbork
tel. 52 3898402
e-mail:
pod_korona@poczta.
onet.pl

Działalność całoroczna, pokoje 2 i 3 osobowe,
restauracja, aperitif-bar, sala konferencyjna, sauna,
parking,
nie przystosowany w części
ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych,.

15. Hotel ,,Hotelik w
Centrum”
87-100 Toruń
ul. Szumana 2
tel. 56 6522246
e-mail:
hotel@cku.torun.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe,
bar kawowy, świetlica, pomieszczenie wydawania
śniadań, sala konferencyjna na 30 osób, obiekt
zabytkowy-nie
przystosowany
dla
osób
niepełnosprawnych.

16. Hotel ,,Ratuszowy”
ul. J. Bojańczyka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 2326276
e-mail:
recepcja@hotelratusz
owy.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja
na
200
osób,
drink-bar,sala
konferencyjna na 30 osób, sala bankietowa na 300
osób, obiekt nie przystosowany dla osób
niepełnosprawnych –brak podjazdu do obiektu

17. Hotel Dwa Księżyce Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, bar
ul. Bydgoska 44
kawowy, sala podawania śniadań, parking.
Mała Nieszawka
87-103 Toruń 5
tel. 56 6749955
e-mail:
hotel@dwaksiezyce.p
l
18. Hotel
„Hotel Pomorski”
ul. Fordońska 112
85-739 Bydgoszcz
tel. 52 3758545
www.hotelpomorski.pl
e-mail:
pomorski@hotelpomorski.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja na ok. 60 osób, aperitif-bar, parking
ogrodzony na ok.30 sam.osob.
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19. Hotel Hawana
ul. Boczna 29
85-734 Bydgoszcz
tel.52 3436290
tel/fax 52 3422941
www.hotelhawana.pl
e-mail:
hawana@hotelebydgoszcz.pl
20. Hotel Uniwersytecki
ul. Szosa Chełmińska
83 A
87-100 Toruń
tel. 56 6112800
e-mail:
hotel.umk@uni.torun.
pl

Działalność całoroczna, pokoje 1,2 i 3 osobowe, bar
kawowy, sala podawania śniadań – świetlica,
internet przewodowy i bezprzewodowy, parking na
ok.20 sam. osob.

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
jadalnia, bar kawowy, internet,
2
sale
konferencyjne na 79 i 25 miejsc, parking na 50 sam.
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.

37 / 49

21. Hotel Hotel Logan
ul. Siedlecka 8 b
85-403 Bydgoszcz,

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2, 3 – osobowe,
bar, aperitif bar, parking monitorowany, obiekt
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

35 / 79
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tel. 52 3278401

e-mali: hotel@hotellogan.com.pl
22. HOTEL
AGAT & SPA
ul. Nad Torem 17
85-409 Bydgoszcz
tel. 52 5852636
kom. 609970000
e-mail:
hotelagat@wp.pl

23. Hotel CZARCI
MŁYN
ul. Chełmińska 208
86-300 Grudziądz
tel.56 4654316
e-mail:
czarci@onet.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja na ok. 50 osób , parking na 16
samochodów dozorowany, obiekt przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych w części
ogólnodostępnej.

Działalność całoroczna, pokoje 2 i 3 osobowe, sala
restauracyjna na ok. 30 osób, 2 sale konferencyjnorestauracyjne na 30 i 50 osób, sala bankietowokonferencyjna na ok. 400 osób, parking strzeżony na
ok. 100 samochodów, niestrzeżony na ok. 50
samochodów, możliwość wypożyczenia rowerów,
organizowania lotów samolotem turystycznym,
balonem, paralotnią.
Obiekt w części ogólnodostępnej przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
24. Hotel GAZDÓWKA Działalność
całoroczna,
pokoje
1
i
2
Żołędowo, ul. Szosa osobowe.Obiekt w stylu góralskim. Restauracja na
Gdańska 9
ok. 150 osób, sala konferencyjno-bankietowa na ok..
Gm. Osielsko
50 osób, bar, miejsce do grillowania, plac zabaw dla

17 / 26
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tel. 52 3282776
52 3282777
e-mail:
hotel@gazdowka.co
m.pl

dzieci. Parking monitorowany na ok. 50 sam. osob.
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.

25. Hotel ,,Gromada”
ul. Żeglarska10/14
87-100 Toruń
tel. 56-622-60-60
e-mail:
staropolski@gromada
.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja na 65 i 25 osób, kawiarnia, ogród letni na
50 osób, sala konferencyjno-szkoleniowa na 70
osób, budynek jest zabytkiem architektury.

26. Hotel Nad Rzeczką
ul. Nad Rzeczką
10/14
87-100 Toruń
tel. 56 6390302
e-mail:
recepcja@hotelnadrz
eczka.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe. Sala
restauracyjno-bankietowa na 120 osób, aperitif bar,
bar kawowy. Pomieszczenie kuchenne dla gości
hotelowych. Dwie j.m. posiadają aneksy kuchenne.
Możliwość korzystania z boiska do siatkówki oraz
tenisa stołowego. Parking monitorowany na 10
samochodów osobowych.

27. Hotel Amelia
ul. Energetyczna 1
85-950 Bydgoszcz
tel. 52 3728594
fax 52 3728708
e-mail: hotel@hotelamelia.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja na ok. 100 osób klimatyzowana, drinkbar na ok. 20 osób, 2 sale konferencyjne na ok. 20
bilard,
siłownia.
Parking
miejsc
każda,
monitorowany-dozorowany na ok. 30 sam. osob.
oraz przy obiekcie
na ok. 20 sam. Obiekt
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

28. Hotel Sophie
ul. Hoffmana 8
86-010 Koronowo
tel. 52 3823838
fax 52 3823838
www.hotel-sophie.pl
e-mail:
recepcja@hotelsophie.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 3 osobowe,
internet, restauracja na ok. 90 osób, aperitif bar,
grota solna na ok. 6 osób,wypożyczalnia rowerów,
sezonowy ogródek piwny. Parking przy obiekcie na
6 sam.osob. oraz na zapleczu hotelu na 10 sam.osob.
Obiekt w części ogólnodostępnej przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

29. Hotel Pod
Modrzewiami
Starorypin Rządowy
26A
87-500 Rypin
tel. 608064572
www.restauracjamodrzewiowa.pl
e-mail

Działalność całoroczna, pokoje 1,2,3 osobowe,
restauracja na ok.30 miejsc i sala bankietowokonferencyjna na ok. 200 miejsc – klimatyzowane,
plac grilowo-piknikowy, plac zabaw dla dzieci.
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modrzewiowa26@o2.
pl
30. B & B HOTEL
TORUŃ
ul. Szumana 8
87-100 Toruń
tel. 56 6218100
fax 56 6218101
www.hotelbb.pl
e-mail:
torun@hotelbb.com
31. Hotel „ZAWISZA”
ul. Gdańska 163
85-915 Bydgoszcz
tel. 52 5880900
fax 52 3782302
www.hotelzawisza.pl
e-mail:
hotel@zawisza.bydgo
szcz.pl

Działalność całoroczna, obiekt przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, klimatyzowany,
pokoje 2 osobowe, internet bezprzewodowy, sala
podawania śniadań, salonik prasowy, ogródek
sezonowy, parking przy obiekcie na 13 sam. osob.
oraz podziemny na 18 sam.osob.

32. Hotel DIANA
ul. Warszawska 2
87-630 Skępe
tel. 54 297261
fax 54 297261
e-mail:
tezycki@o2.pl

Działalność całoroczna, obiekt wolnostojący,
przystosowany dla osób niepełnosprawnych, internet
bezprzewodowy,pokoje 1,2 i 3 osobowe,
apartament, restauracja na ok. 80 miejsc, sala
bankietowa na ok. 100 miejsc, aperitif bar, letni
ogródek, sala patio na ok. 30 miejsc.

33. HOTEL DAVINCI
ul. Toruńska 22
87-640 Czernikowo
Tel. 54 2884030
Fax 54 2884030
www.hoteldavinci.pl
e-mail:
biuro@hoteldavinci.p
l

Całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, restauracja na ok.
120 miejsc, bar, sala konferencyjna na ok. 80 miejsc,
bilard,
rowery,
internet
bezprzewodowy.
Klimatyzacja w całym obiekcie, parking na ok. 50
sam. osob.
Obiekt w części ogólnodostępnej przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.

34. Hotel PAŁAC
ul. Konna 10
85-687 Bydgoszcz
tel. 523397710
fax 523397711
e-mail:
biuro@palac.com.pl
www.palac.com.pl

Działalność całoroczna, 10 j.m. – 2 osob., 5 j.m. – 1
osob., restauracja na ok. 50 osób, sala
konferencyjno-bankietowa, sala ogrodowa na ok.
200 osób, klimatyzacja w restauracji i sali
konferencyjno-bankietowej,
Internet
bezprzewodowy. Obiekt w części ogólno-dostępnej i
pobytowej przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Działalność całoroczna, pokoje 2,3 osobowe, aperitif
bar, możliwość korzystania z bazy sportoworekreacyjnej, restauracji, sale konferencyjne na 50 i
30 osób.
Klimatyzacja
w
salach
gastronomicznokonferencyjnych oraz w 50 j. m., minibary w 50
j.m.
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.
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35. Hotel Elda
ul. Fordońska 26
85-085 Bydgoszcz
Tel. 523429855
Fax 523429855
kom. 609733363
www.hotelelda.pl
e-mail:
recepcja@hotelelda.p
l
36. HOTEL DIADEM
Jerzmionki 26
89-642 Rytel
Tel. 525880210
Fax 525880210
www.hoteldiadem.pl
e-mail:
kontakt@hoteldiade
m.pl
37. Hotel „Willa
Radwan”
ul. Wojska Polskiego
7
87-700 Aleksandrów
Kuj.
Tel. 54 2826666
Fax 54 2826666
www.willaradwan.pl
e-mail:
biuro@willaradwan.p
l

Działalność całoroczna, pokoje 1,2,3 i 4 osobowe,
lodówki w każdym pokoju, bar na ok.12 osób, sala
konferencyjno-bankietowa na ok. 30 osób, internet
bezprzewodowy, parking na ok. 30 sam. osobowych.
Obiekt w części ogólnodostępnej przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działalność całoroczna, pokoje 2 osobowe, 4
jednostki mieszkalne z aneksami kuchennymi i
lodówkami, restauracja na ok. 60 osób, 2 sale
konferencyjne na ok., 50 osób łącznie, internet
bezprzewodowy, parking, basen, jacuzzi, sauna, plac
zabaw
dla
dzieci,
łowisko
wędkarskie,
wypożyczalnia rowerów.

Działalność całoroczna, pokoje dwuosobowe,
restauracja na około 80 miejsc, sala telewizyjna na
ok.
12
osób.
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych w części ogólnodostępnej.

38. Hotel „Zakątek
Leśny”
ul. Zakątek 7
87-165 Cierpice
tel. 56 6787878
fax 56 6787878
www.zakateklesny.pl
e-mail:
hotelik@zakateklesn
y.pl

Działalność całoroczna, j.m. – 1,2,4 osobowe. Bar
kawowy, pomieszczenie wydawania śniadań, sala
klubowa.
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych w części ogólnodostępnej.
Parking przy obiekcie na 10 sam. osob.

39. Hotel Elda 2
ul. Fordońska 399
85-790 Bydgoszcz
Tel. 52 3472277
kom. 609733363
Fax 52 523472277

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
lodówki w każdym pokoju, pokój podawania
śniadań, internet bezprzewodowy, parking na ok. 30
sam. osobowych.
Obiekt w części ogólnodostępnej przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
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www.hotelelda2.pl
e-mail:
recepcja@hotelelda2.
pl

40. Hotel Mogilno
ul. Mickiewicza 42
88-300 Mogilno
Tel. 52 525 68 86
Fax. 52 525 68 86

Działalność całoroczna, pokoje 2 osobowe, sala
konferencyjna na ok. 40 osób, parking na ok. 30
samochodów osobowych, internet bezprzewodowy.
Obiekt w części ogólnodostępnej przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.

41. Hotel
„ALBATROS”
ul. Nadbrzeżna 10
Wąsosz
89-200 Szubin
Tel. 695 777 488
Fax. 52 511 05 15

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
lodówki i zestaw do parzenia kawy i herbaty w
każdym pokoju, sala konferencyjna na ok.40 osób,
sala bankietowo-konferencyjna na ok. 150 miejsc,
parking na ok. 30 samochodów osobowych
(monitorowany), internet bezprzewodowy. W
otoczeniu obiektu – ogródki letnie, sezonowa
wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw dla
dzieci, miejsce na ognisko, pole namiotowe, scena
letnia. Obiekt w części ogólnodostępnej
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
42. Hotel Pod Jeleniem Działalność całoroczna, pokoje 2 i 3 osobowe, trzy
ul. Świecka 110
sale restauracyjne (na ok. 25, 75,100 osób), sala
89-500 Tuchola
konferencyjna klimatyzowana na ok. 20 osób,
Tel. 52 33 42 195
wypożyczalnia rowerów, w sezonie letnim –
Fax. 52 33 42 195
ogródek, plac zabaw dla dzieci. Obiekt w części
ogólnodostępnej przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
43. Hotel „u Hołosia”,
Działalność całoroczna, pokoje 2 osobowe
ul. Poziomkowa 2 86- (klimatyzowane), sala restauracyjna na ok. 130 osób.
014 Osówiec
Obiekt w części ogólnodostępnej przystosowany dla
www.uholosia.pl
potrzeb osób niepełnosprawnych.
e-mail:
kontakt@uholosiap.pl
Tel. 797 353 516
44. PODGRODZIE
Przydatki
Gołaszewskie 3
82-120 Kowal
Tel. 54 284 25 01
www.podgrodzie.co
m.pl
e-mail:
hotel@podrgrodzie.c
om.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
pokoje znajdują się na I i II piętrze, sala
restauracyjna na ok. 50 osób, sala bankietowokonferencyjna na ok. 200 osób, plac zabaw dla
dzieci, sezonowy ogródek letni. Obiekt w części
ogólnodostępnej przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
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45. HOTEL REFLEKS
ul. Wojska Polskiego
24
87-100 Toruń
Tel.56 623 00 16
www.hotelrefleks.pl
e-mail:
hotel@hotelrefleks.pl

46. HOTEL
MINIKOWO,
Minikowo 1c, 89-122
Nakło nad Notecią

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
pokoje znajdują się na I, II i III piętrze, sala
podawania śniadań na ok. 22 osoby, sala
konferencyjna na ok. 27 osób (klimatyzowana).
Obiekt przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. 1 jedna mieszkalna
przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 osobowe,
restauracja na ok. 50 osób, sala konferencyjna
klimatyzowana na ok. 100 osób Obiekt w części
ogólnodostępnej przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych..

www.hotelminikowo.
pl
e-mail:
rcepca@hotelminiko
wo.pl
46. Hotel Przystań
Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe.
Lubin 7
Restauracja na ok. 100 osób, sala konferencyjna na
87-620 Kikół
ok. 50 osób. Obiekt przystosowany dla osób
niepełnosprawnych

44/93
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www.hotelprzystan.pl
e-mail: biuro@hotelprzystan.pl
tel. 54 230 50 67

Hotele *

1.

2.

Hotel
„Zajazd Leśny”
Białe Błota 21
87-700 Aleksandrów
Kujawski
tel. 54 2822905
Hotel KUJAWY
ul. Kościuszki 20
87-800 Włocławek

Działalność całoroczna, pokoje 2, 3 i 4 osobowe,
restauracja, bar szybkiej obsługi, kiosk, parking dla
sam.
osobowych
i
ciężarowych.
Obiekt
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja na 50 osób, kawiarnia, sala bankietowa
na 24 miejsca, sala konferencyjna na 60 osób, usługi

28 /71
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tel. 54 2377523
fryzjerskie, solarium, parking na 20 sam. osob.
e-mail:
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
kujawy@hotelewloc. niepełnosprawnych.
pl

3.

4.

5.

6.

Hotel Ibis budget
Toruń Centrum
ul. Ks.Jerzego
Popiełuszki 2a
87-100 Toruń
tel. 56 6576001
fax 56 6570061
www:accor.com
www:etaphotels.com
www: orbis.pl
e-mail:
h7147@accor.com

Działalność całoroczna, pokoje 2 osobowe
klimatyzowane, bufet śniadaniowy, cały obiekt
klimatyzowany
i
monitorowany,
Internet
bezprzewodowy, obiekt przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych (w tym 2 j. m.), parking
przy obiekcie na ok. 73 sam. osob.

Hotel ZAJAZD
MIHAŁUFKA
ul. Polna 42
87-630 Skępe
tel.54 2877774
697277774
fax 54 2877774
www.zajazdmihalufk
a.pl
e-mail:
biuro@zajazdmihaluf
ka.pl

Działalność całoroczna, budynek wolnostojący 2kondygnacyjny
z
użytkowym
poddaszem,
restauracja na ok. 96 osób, antresola na ok. 300
osób, sala bankietowo-konferencyjna na ok. 160
osób, solarium, internet bezprzewodowy, parking
przy obiekcie na 50 sam.

Hotel Tramp
ul. Kujawska 14
87-100 Toruń
tel. 56 6547187
fax 56 6547187
www.campingtramp.
pl
e-mail:
tramp@mosir.torun.p
l

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
restauracja na ok. 50 osób, Internet bezprzewodowy,
parking przy obiekcie na ok.50 sam. osobowych.
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.

HOTEL „KUŹNIA” Działalność całoroczna, pokoje 2 i 3 osobowe,
ul. Wiejska 1,
restauracja na ok. 32 osoby, sala konsumpcyjna na
87-148 Łysomice
ok. 25 osób, 2 sale konferencyjno-bankietowe
klimatyzowane na ok. 60 i 100 osób, palarnia, taras z
www.kuzniaoczkiem wodnym i placem zabaw, sezonowy
lysomice.pl
ogródek letni, parking na ok. 50 samochodów.
e-mail:
Obiekt w części ogólnodostępnej przystosowany dla
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oberza@kuznialysomice.pl
tel. 56 678 36 46

potrzeb osób niepełnosprawnych.

Motele
1.

2.

3.

4.

5.

Motel „Motel Pod
Kominkiem” *
ul. Leśna 3
Brzoza, 87-100
tel. 56
Toruń
6229320
Motel ,,Tramp” *
ul .L.W.P. 34
89-200 Szubin
tel. 52 3842644
e-mail:
moteltramp@wp.pl

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja, obiekt w części ogólnodostępnej
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
2 sale restauracyjno-bankietowe na 40 i 80 osób oraz
1 sala bankietowa na 140 osób, bar i ogród letni z
grillem.
Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
restauracja na 50 osób, 2 sale konferencyjnobankietowe na 60 i 20 osób, parking dozorowany,
obiekt
przystosowany
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych

Motel Złota
Karczma **
ul. Kruszyńska 3
86-005 Białe Błota
tel. 52 3814615
fax 52 3814615
www.zlotakarczma.pl
e-mail:
recepcja@zlotakarcz
ma.pl

Działalność całoroczna, posiada 13 jednostek
mieszkalnych w tym: 2 j.m – 1 os., 8 j.m. -2 os. , 3
j.m. 3 os., restauracja na ok. 35 osób, w części
przystosowany
dla
osób
ogólnodostępnej
niepełnosprawnych.

Motel
Inter-Bar-Motel **
ul. Świecka 34
Stare Marzy
86-134 Dragacz
tel. 52 3325736
693067766
Motel
„Róża Wiatrów” **
Głogowo
gm. Obrowo
87-123 Dobrzejewice
tel. 56 652 24 49
fax 56 678 64 66
e-mail:
rozawiatrowglogowo

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, 3 sale
konsumpcyjne,
drink-bar, bar kawowy, parking
dla samochodów osobowych i ciężarowych.

44 / 63

Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
restauracja czynna całą dobę, dwie sale
konsumpcyjne, drink-bar, parking dozorowany.
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@wp.pl
6.

7.

8.

Motel
„E.H.Lubańscy” *
Dolna Grupa 22
86-134 Dragacz
tel. 52 3325582
tel. 52 3306026
e-mail:
lubanscy@wp.pl

Działalność całoroczna, posiada pokoje 2 osobowe,
restaurację i bar
czynne całą dobę, parking
strzeżony.

Motel CHATA
SKRZATA
ul. Bydgoska 33, 86014 Kruszyn
NIP 953-102-29-38

Działalność całoroczna,
pokoje 1, 2 i 3 osobowe, Parking na 20 miejsc, Bar
na ok. 25 osób, internet bezprzewodowy. W
otoczeniu obiektu – ogródek letni, plac zabaw dla
dzieci, stół do ping-ponga.

Tel. 52 38 15 113
e-mail: :
hotelchataskrzata@g
mail.com
MOTEL S5 ***
Zbrachlin 44
86-120 Pruszcz
Tel. 52 33 20 106
www.motels5.pl
e-mail:
motels5@wp.pl

Działalność całoroczna,
pokoje 1, 2 i 3 osobowe (klimatyzowane), 1 j.m.
przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
parking strzeżony na ok. 20 samochodów, garaż na 5
samochodów, ogródek letni, miejsce piknikowe,
mini zoo, jacuzzi, sauna warsztat samochodowy,
diagnostyczny, stacja paliw. W cenie pokoju –
myjnia samochodowa

10 / 22
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Pensjonaty
1.

2.

Pensjonat ,,Lila”***
ul. M. Konopnickiej
37
87-720 Ciechocinek
tel. 54-283-32-35
e-mail:
recepcja@domzdrowi
alila.pl
www.domzdrowialila
.pl

pokoje 1 i 2 osobowe, 1 j.m. przystosowana dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, restauracja na ok.
50 osób, 2 sale konferencyjne klimatyzowane na ok.
50 osób, gabinety bazy rehabilitacyjnej i SPA
(gabinety masażu, jacuzzi, gabinet kosmetyczny,
łaźnia parowa, sauna, siłownia, gabinet
fizykoterapii), do dyspozycji gości przeznaczono
kilki nornic-walking, biblioteczka, ogródek letni.

Pensjonat Stary
Browar ****
ul. Browarna 10
89-200 Szubin

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe,
restauracja na ok. 150 miejsc. Parking strzeżony na
ok. 7 miejsc. Obiekt w części ogólnodostępnej
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

68/132
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www.starybrowar24.
pl
e-mail:
julanitka@interia.pl
3.

4.

5.

Pensjonat Dworek
Polski ***
Chojno 25
87-326 Nieżywięć
www.dworekpolskiag
ro.pl
mail:
emilkar7@wp.pl
Tel. 564951514

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2
osobowe, sale bankietowo-restauracyjne na ok. 60 i
40 osób, do dyspozycji gości
rowery, rower stacjonarny,
miejsce na ognisko oraz 2 altany ogrodowe. Obiekt
w części ogólnodostępnej przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.

Pensjonat Winnica Działalność całoroczna, pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
sala jadalna na ok. 30 osób, miejsce z paleniskiem i
***
ul. Winnica 8
grillem, tarasy oraz ogród, pomieszczenie na rowery.
87-100 Toruń
Tel.56 659 84 24
www.winnica.torun.p
l
e-mail:
pensjonat@winnica.t
orun.pl
Pensjonat Patrycja
***
Świętosław 44
87-408 Ciechocin
www.salapatrycja.pl
e-mail:
biuro@salapatrycja.pl
tel. 56 621 98 58

Działalność całoroczna, pokoje 1 i 2 osobowe, 1 j.m.
przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dla gości przeznaczono salę restauracyjnobankietową na ok. 100 osób, salę bankietową na ok.
100 osób, ogród letni z zadaszonymi stolikami.
Parking na ok. 80 samochodów. Obiekt
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

7/10
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Schroniska

1.

Schronisko
ul. Szkolna 6
87-134
Zławieś Wielka
tel. 56 6780927

sezonowo
22
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Kempingi
1.

2.

3.

Ośrodek
Wypoczynkowy w
Rudniku kat. ***
ul. Zaleśna 1
86-300 Grudziądz
tel. 56 4625654
e-mail:
moriw@moriw.grudz
iadz.pl
www.moriw.pl
CAMPINGCARAVANING
„TRAMP” kat. *
87-100 Toruń
ul. Kujawska 14
tel. 56 6613228
56 6547187
e-mail:
marketing@mosir.tor
un.pl
Kemping kat.**
ul. Szkolna 16
88-400 Żnin
tel. 52 3020702
e-mail:
pttk.żnin@paluki.pl

Teren zalesiony, ogrodzony, oświetlony z 100 miejsc w
całodobowym dozorem. Domki kempingowe 3 i 4
domkach
osobowe. 1 domek kempingowy przystosowany dla kempingowyc
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.
Domki
h
kempingowe wyposażone w aneksy kuchenne.
Internet bezprzewodowy

Usługi świadczone w 16 domkach campingowych
sezonowych i 5 domkach kempingowych
całorocznych. Ok. 90 stanowisk obozowania,
kuchnia letnia, restauracja na ok. 50 osób, świetlica,
kort tenisowy, boisko do piłki nożnej i koszykówki.

Całoroczna baza noclegowa
składa się
z 3 budynków 1 piętrowych drewnianych - pokoje 3,
4 i 6 osobowe. Sezonowa baza noclegowa 12
domków
kempingowych
2
pokojowych
3 osobowych. Miejsce obozowania na 30 namiotów.
Świetlica z telewizorem, boisko sportowe i miejsce
na ognisko.

16/64
5/20

24 / 99
stała baza
12 / 72
sezonowa
30 namiotów

4.

Camping nie posiada stałej bazy noclegowej. Miejsca dla 17
Przystosowany do
przyjęcia 17 przyczep
przyczep
ul. Kolejowa 4
kampingowych i 20 namiotów. Teren ogrodzony, kampingowyc
87-720 Ciechocinek otoczony zielenią, wydzielone miejsca do
h i 20
obozowania,
dojścia
i
dojazdy
utwardzone.
Świetlica
namiotów.
tel. 54 2005610
na ok. 40 osób, pomieszczenia przygotowywania Ogółem na 80
e-mail:
posiłków na ok. 40 osób, zmywalnia, suszarnia,
osób.
camping@ciechocin pralnia.
ek.pl
Obiekt
przystosowany
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.
www.osir.ciechocine
k.pl
CAMPING ***

32

