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Hostel SMS - blisko centrum onkologii Bydgoszcz
https://www.hostelsms.pl/pokoje

Hostel Sms w Bydgoszczy został stworzony z myślą o niewygórowanym i urokliwym miejscu noclegowym
dla każdego człowieka. Zazwyczaj w dużych miastach ceny za nocleg są wysokie, lecz nie u nas. Jesteśmy
otwarci na ludzkie potrzeb . Nasza przemiła obsługa hostelowa, pomoże w kwestii wyboru najlepszej oferty
oraz umożliwi negocjację cen w przypadku dłuższego pobytu. Hostel posiada do użytku : -pokoje
jednoosobowe z łazienkami prywatnymi i wspólnymi 
-pokoje dwuosobowe z łazienkami prywatnymi i wspólnymi 
-2 kuchnie dla wszystkich 
-pokój dla osób niepełnosprawnych. 
Pokoje dostosowane są do każdej potrzeby. Wykonane w stylu pionierskim i minimalistycznym. Lokalizacja
naszego hostelu ulokowana jest blisko szpitala onkologicznego. Jest to dobre rozwiązanie dla pacjentów
szpitala, którzy po leczeniu mogą w spokoju odpocząć w naszym obiekcie. Hostel dysponuje tarasem, z
którego rozciąga się widok na las. Z pewnością ucieszy to osoby obcujące z naturą. Możliwością jest też
zamówienie kateringu do hostelu, prasowanie i pranie Państwa ubrań. Zdajemy sobie sprawę, że część gości
posiada zwierzęta, dlatego pozwalamy na ich pobyt w naszym hostelu . Rezerwacji dokonają Państwo
telefonicznie bądź przez wypełnienie formularza. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej https://www.hostelsms.pl i życzymy miłego spokojnego pobytu.
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