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Hotel Atlas Ciechocinek

Hotel ATLAS
Kategoria: hotele
¦wiat w ³upince orzecha
Reymonta 1
Ciechocinek, Kujawsko-Pomorskie, 87-720
Pokój Australia
min. 100z³
Tel.: 054 416 26 26
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....

Pokój Indie

Fax: 54 429 65 30
Inne telefony: 695 814 242
Strona www: http://www.hotelatlas.com.pl
• W miejscowo¶ci uzdrowiskowej

Pokój Grecja

Rabaty/Promocje: SMAKOWITALETNIA OFERTA SPECJALNAPobyt z
obiadokolacj±Oferta obowi±zuje od 01.06.11. do 31.08.11JU¯ OD 260 Z£
1 Nocleg/2 osoby - 260 z³ 2 Noclegi/2 osoby - 490 z³3 Noclegi/ 2 osoby
- 690 z³W cenê pokoju wliczone jest ¶niadanie i obiadokolacja, sauna
infrared z koloroterapi±, bezprzewodowy internet, mo¿liwo¶æ
wypo¿yczenia rowerów GRATIS !!!
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): ***
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
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Jeste¶my hotelem tematycznym i nasz± ambicj± jest ³±czenie
niepowtarzalnego wystroju z nowoczesno¶ci± - wszystko to z my¶l± o
wygodzie i zadowoleniu naszych go¶ci. Zapraszamy Pañstwa w
egzotyczn± podró¿. Oferujemy 14 wygodnych pokoi, których wystrój
stylizowany jest na klimaty wybranych krajów od Chile po Hawaje.
Organizujemy imprezy okoliczno¶ciowe, uroczysto¶ci rodzinne, spotkania
integracyjne, konferencje, szkolenia, bankiety. Zapraszamy równie¿ do
telowa restauracja "Pod Gwiazdami"
skorzystania z naszych autorskich propozycji spêdzenia wolnego czasu.
Oferowane pokoje:
1-osobowe: 1 pokoi(-je)
2-osobowe: 8 pokoi(-je)
3-osobowe: 3 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 1
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp36
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 100 z³
w pokoju 2-osob: 100 z³
w pokoju 3-osob: 85 z³
Cena za apartament: 285 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 5 lat GRATIS !
Cena za dzieci: - dzieci do 7 lat 50-75% ceny
Cennik: inne
SUPER OKAZJAPOBYT W POKOJU 2-OSZ PE£NYM
WY¯YWIENIEMJU¯ OD 220 Z£1 Nocleg/2 osoby - 220 z³2 Noclegi/2
osoby - 400 z³3 Noclegi/ 2 osoby - 580
z³*************************************************Zimowe ferie dwóch
pokoleñSerdecznie zapraszamydziadków z wnukami, rodziców z
dzieæmido spêdzenia z nami kilku dni pod has³em:¦wiat w ³upince
orzechaCena turnusu zawiera: - 4 noclegi (pobyt np. od ¶rody do
niedzieli),- pe³ne wy¿ywienie (¶niadanie, obiad, kolacja),- seans filmowy,codzienny wstêp na basen lub do jaskini solnej,- wizyta na
rancho************************************************Hotel Atlas zaprasza na
karnawa³ow± zabawê pe³n± rytmu, muzyki i zabawy.Zbierz dziesiêciu
przyjació³ lub znajomych a zorganizujemy specjalnie dla Was wieczorek
taneczny wraz z muzyk± na ¿ywo. Karnawa³ to okres zimowych bali i
zabaw, wiêc bawmy siê i b±d¼my
szczê¶liwi.**************************************************Wielkanoc w
Hotelu Atlas23 &#8211; 25 kwiecieñ 2011 r.Serdecznie zapraszamy do
skorzystaniaz Naszej Wielkanocnej ofertyPakiet 3 dniowy obejmuje:- 2
noclegi w naszym hotelu,- pe³ne wy¿ywienie- 2 seanse filmowe- wspólne
strojenie ¶wiêconki- saunaZAPRASZAMY(wiêcej ofert na
www.hotelatlas.com.pl)
Wy¿ywienie:
• Restauracja w obiekcie
• Kawiarnia w obiekcie
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• Bar lub punkt gastronomiczny w obiekcie
• ¦niadania w cenie pobytu
Na terenie obiektu:
• sala konferencyjna
• sejf
• dostêp do internetu
• salka TV
• sala kominkowa
• sauna
• plac zabaw
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• wypo¿yczalnia sprzetu sportowego
• parking strze¿ony (kamera/ochrona)
• parking
Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• akceptujemy p³atno¶ci kart±
• wystawiamy faktury VAT
• obiekt klimatyzowany
• akceptujemy zwierzêta
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po angielsku
• mówimy po hiszpañsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• wanna
• lodówka
• telewizor
• telefon wewnêtrzny
• telefon (linia zewnêtrzna)
• balkon
• dostêp do internetu
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• toaleta
• prysznic
• ³azienka
• lodówka
• telewizor
• balkon
• dostêp do internetu
Opis otoczenia
idealne miejsce na spacery przy Wi¶le, du¿o zieleni, parków...

Atrakcje turystyczne:
Ciechocinek to najbardziej znany i ceniony polski kurort, od lat
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przyci±gaj±cy go¶ci nie tylko walorami leczniczymi ale równie¿
niepowtarzalnym klimatem, wszechobecn± zieleni±, urokiem zabytków i
miejsc spacerowych. Jego osobliwo¶ci± s± zbudowane z drewna tê¿nie
solankowe.
Dojazd:
Ciechocinek po³o¿ony jest w centralnej Polsce,w pobli¿u trasy A1.
Wiêksze miasta w pobli¿u to Toruñ (24km), W³oc³awek (37km) i
Bydgoszcz (70km). Zobacz tak¿e mapê na naszej stronie
www.hotelatlas.com.pl.
W pobli¿u:
do sklepu: 0.2 km
do supermarketu / marketu: 1 km
do morza: - km
do pla¿y strze¿onej: - km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: - km
szlaki turystyczne: 0,5 km
do wyci±gu narciarskiego: - km
do tras zjazdowych: - km
stoki sztucznie na¶nie¿ane: - km
restauracje / kawiarnie / bary: 0 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0,2 km
s³u¿by medyczne: 1 km
poczta: 1 km
bank / bankomat: 1 km
budka telefoniczna: 1 km
Internet Cafe: 0 km
dworzec / przystanek PKS: 1 km
dworzec PKP: 1 km
parking strze¿ony (je¿eli brak w obiekcie): 0,2 km

