Pragniemy przedstawić Państwu Hotel Trzebnica który stanowi idealne miejsce na
organizację zgrupowań sportowych oraz pobytów przedmeczowych.
Dla komfortu i profesjonalnej obsługi zgrupowań dla przebywających drużyn zapewniamy
znakomite warunki treningowe, pobytowe i żywieniowe
Hotel Trzebnica jest oddalony o 2km od nowoczesnego centrum treningowego
wyposażonego w pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, stadion
lekkoatletyczny, oświetlane boisko piłkarskie z trawą syntetyczną, boisko wielofunkcyjne o
sztucznej nawierzchni. Hotel i obiekty treningowe w Trzebnicy powstały na potrzeby bazy
pobytowej Euro 2012.

Bliskość
stadionu miejskiego
we Wrocławiu

Wielofunkcyjne
centrum treningowe
Fair Play Arena

Dogodny dojazd
Doskonała baza
noclegowa

Cicha i spokojna
lokalizacja

Nowoczesny Aquapark Zdrój
ze strefą
aktywności sportowej
150m od hotelu

Lokalizacja
Hotel Trzebnica jest położony na północ od Wrocławia (18km) w
bezpośrednim sąsiedztwie dawnego kompleksu zdrojowego.
Hotel dzięki temu, że jest zlokalizowany wśród wzgórz trzebnickich, w
czystej i spokojnej okolicy daje drużynom piłkarskim możliwość doskonałego
wypoczynku i regeneracji sił.

Port Lotniczy Wrocław 31 km

Stadion Miejski Wrocław 28 km

Poznań – Centrum 140 km

Wrocław Centrum 25 km

Zakwaterowanie
Hotel Trzebnica oferuje:
 60 pokoi typu Standard
 4 pokoje typu Superior
 3 Apartamenty
Wszystkie pokoje wyposażone są w :
 Wifi
 Telewizor
 Materace rehabilitacyjne
 Indywidualnie sterowaną klimatyzację
 Lodówkę
 Łazienki z prysznicem
 Suszarkę do włosów

Usługi dostępne w hotelu :
 Pralnia
 Parking przy hotelu na autokary i auta
osobowe
 Pokój na sprzęt sportowy na czas
pobytu
 Pokój do masażu
 bieżnia, rower stacjonarny, orbitrek
 Sauna sucha
 Sportowe kanały telewizyjne
 Codzienna dostawa wody mineralnej

Sale szkoleniowe
Hotel Trzebnica dysponuje dwoma
salami konferencyjnymi z możliwością
dzielenia o łącznej powierzchni 96 m2 oraz
wielofunkcyjną Salą Bankietową o powierzchni
390 m2.

A po szkoleniu…
…czas na relaks w hotelowym centrum rekreacji…

… i wyśmienite dania serwowane w Restauracji Hotelu Trzebnica.

Centrum treningowe
Stadion Sportowy „Fair Play Arena” znajduje się 2 km od hotelu. Obiekt jest
zmodernizowany zgodnie z wytycznymi UEFA dotyczącymi centrów pobytowych na
Euro 2012 i znajduje się w nim :

Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z
nawierzchnią trawiastą (105m x 68 m)

Centrum treningowe jest wyposażone w :

Oświetlane boisko piłkarskie
syntetyczną ( 90 m x 55 m)

z

trawą

Aquapark ze strefą aktywności sportowej
Park Wodny „Zdrój” znajduje się 150 m od
hotelu,
i
jest
to
jeden
z
najnowocześniejszych tego typu obiektów
w województwie dolnośląskim.
Obiekt wyposażony jest również w
siłownię, sale do ćwiczeń CROSS a także
kręgielnię.

Wir wodny
bicze wodne
jacuzzi

Basen pływacki 312,m2

Basen rekreacyjny 204,6m2

Sauny : sucha, parowa,
aromatyczna, biosauna

Tężnia solankowa

Siłownia

Siłownia

Sala CROSS

USŁUGI MEDYCZNE
Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - 2 km od Hotelu:
 szpital pełni dyżury SOR i posiada bloki operacyjne
 Oddziały dostępne w szpitalu: Oddział Wewnętrzny, Oddział Rehabilitacji,
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Oddział Urazowo – Ortopedyczny,
Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, i inne.
 Szpital posiada teren umożliwiający lądowanie helikoptera
 Hotel posiada porozumieniem z lekarzem chirurgiem ortopedą Tomaszem Łukańcem
http://www.szpital-trzebnica.pl/

Gościli u nas…

Kontakt
Dział sprzedaży:
e-mail: sprzedaz@hoteltrzebnica.pl
Tel. +48 694870800

