Trzcińsko-Zdrój nasza mała ojczyzna

Noclegi

BAZA HOTELOWA: Pokoje gościnne ROBERT i JADWIGA LEWANDOWSCY ul. Rynek 2 74-510
Trzcińsko-Zdrój tel. +48 602 314 586 lub 668 533 956 e-mail: jagodatrzcinsko@wp.pl http://duetpub.pl/ Znajdujący się w samym centrum miasteczka na Rynku miejskim nowo oddany do użytku
obiekt oferuje 23 miejsca noclegowe- 3 pokoje 5 osobowe oraz zagospodarowane poddasze na 8 osób (z
możliwością dostawienia łóżek). W pomieszczeniach znajdują się łóżka pojedyncze i piętrowe oraz szafki i
stoliki. W każdym pokoju znajduje się o odbiornik TV z cyfrową telewizją naziemną. Pokoje mają dostęp
do oddzielnych, wyposażonych łazienek z kabinami prysznicowymi i ręcznikami. Z okien można
obserwować Rynek miejski i jeden z najstarszych w Polsce średniowieczny Ratusz. Cena za dobę wynosi
50 zł za osobę. Przy większej ilości osób w pokoju istnieje możliwość negocjacji ceny. Na dole budynku
znajduje się restauracją &ndash; bar &bdquo;Duet&rdquo;, w której można zjeść śniadania, obiady i
kolację oraz w sezonie letnim ogródek piwny.
__________________________________________________________________
Agroturystyka &bdquo;Bylinka&rdquo; (obiekt całoroczny) Góralice 14/1 74-510 Trzcińsko-Zdrój
Tel. 502 439 314, 507 442 887 e-mail: bylinscy@o2.pl www.bylinka.dobry-nocleg.pl
Aktywny wypoczynek w kontakcie z naturą wśród lasów i jezior. Gospodarstwo &bdquo;Bylinka&rdquo;
oferuje 4 pokoje z 11 miejscami noclegowymi (1 pokój 1-osobowy, 2 pokoje 3-osobowe i 1 pokój 4osobowy). Można także rozbić namioty w ogrodzie lub postawić przyczepkę kempingową. Dla gości
gospodarstwa agroturystycznego dostępny jest parking , miejsce na ognisko oraz plac zabaw dla dzieci.
Dla osób chcących aktywnie spędzić swój wolny czas istnieje możliwość wypożyczenia kilku rowerów.
Właściciele gospodarstwa oferują także ekologiczną żywność wytwarzaną przez miejscowych rolników :
jaja, mleko, sery twarogowe, owoce i ich przetwory. Cena za dobę za jedną osobę wynosi 28 zł.
____________________________________________________________________________________
__
Internat Ochotniczego Hufca Pracy (obiekt sezonowy) ul. Chojnicka 46 74-510 Trzcińsko-Zdrój tel.
(Trzcińsko-Zdrój) 91 41 48 143, (Rów) 95 74 70 881, 95 74 72 384 e-mail: gospomkg6@ohp.pl
http://www.ckiw-row.pl/
Internat OHP oferuje w okresie wakacji w dwupiętrowym budynku 48 miejsc sypialnych dla grup
zorganizowanych. Toalety i łazienki z prysznicami wspólne na każdym piętrze. Istnieje możliwość
uruchomienia stołówki z całodziennym wyżywieniem . Do dyspozycji gości dostępny jest parking przy
budynku, stołówka z salą TV-SAT, siłownia a także wielofunkcyjne boisko sportowe. Budynek oferuje
także 3 sale wykładowe (łącznie na 80 miejsc), pokój nauczycielski, 2 sanitariaty (męski i damski). W
okresie wakacji a także w weekendy w ciągu całego roku dostępne jest także 120 miejsc noclegowych w
internacie OHP w miejscowości Rów oddalonej &ndash; 7 km od Trzcińska-Zdroju. W obu obiektach
istnieje możliwość organizacji imprez okolicznościowych. Ceny : 41 zł za osobę z wyżywieniem (19 zł
nocleg, 22 zł wyżywienie). W przypadku większych grup istnieje możliwość negocjacji cen.
________________________________________________________________________________
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