
ZAPRASZAMY 
DO BYDGOSZCZY 

Hotel Słoneczny Młyn 
ul. Jagiellońska 96, 85-027 Bydgoszcz

na pobyt w Hotelu Słoneczny Młyn 



WSPOMNIENIA 

'SZCZEGÓLNIE REWELACYJNE ŚNIADANIE I 
BARDZO MIŁA, UŚMIECHNIĘTA OBSŁUGA W 
RECEPCJI.'
Marta/ Booking.com

Zachęcamy do wybrania Hotelu Słoneczny Młyn jako miejsca 
wypoczynku. Nasz zespół słynie z ciepłej, profesjonalnej obsługi.

'THE STAFF IS TOP NOTCH AND EVERYTHING IS 
RUN LIKE CLOCKWORK. THE ROOMS ARE VERY 
CLEAN AND RELAXING AND THE BREAKFAST IS 
SUPERB. DEFINITELY, RECOMMEND THIS 
HOTEL FOR A WEDDING.'
Nicky/ facebook.com/slonecznymlyn 

Nasz zespół włada kilkoma językami, dzięki czemu Goście  
z całego świata czują się swobodnie i mogą beztrosko wypocząć.
Współpracujemy z wieloma zagranicznymi organizacjami które
regularnie korzystają z usług Hotelu Słoneczny Młyn.



MOŻLIWOŚCI

Hotel Słoneczny Młyn to czterogwiazdkowy kompleks nad rzeką Brdą. 
Powstał po zaadoptowaniu XIX-wiecznego młyna zbożowego. 
Występują tu elementy secesyjne oraz detale Art Deco.

W 5 salach bankietowo-konferencyjnych mieści się łącznie do 350 osób. Każda z sal 
jest klimatyzowana, z możliwością zaciemnienia, posiada wyposażenie konferencyjne. 
Dla wygody Gości zadbano o szatnię, windy, duży parking oraz o zaplecze techniczne. 
Urokliwe foyer o powierzchni 100m , to przestrzeń idealna do przygotowania przerw 
kawowych lub poczęstunków. Miejsce wykorzystywane jest również jako powierzchnia 
wystawiennicza podczas konferencji. W środkowej części znajduje się największa, 
flagowa atrakcja hotelu: zawieszony z trzeciego piętra kryształowy żyrandol. W cenie 
wynajmu każdej Sali jest projektor, ekran, nagłośnienie konferencyjne, tablica flipchart 
oraz bezpłatny, monitorowany parking. 
                                                           Ustawienia sal: 
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HISTORYCZNA  LOKALIZACJA 

Hotel Słoneczny Młyn powstał na miejscu Młyna Kentzera, wybudowanego w 1862r. 
W 1898 roku następuje automatyzacja pracy i produkcja zwiększa się do 30 ton 
przemiału żyta i pszenicy na dobę. 
 

HISTORIA 

 
Hotel znajduje się w centrum miasta, przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 5 
(ul. Wyszyńskiego) i największego traktu w Bydgoszczy – ul. Fordońska. 
Pozwala to na szybką komunikację pomiędzy:

LOKALIZACJA 

 
Do dyspozycji Gości oddajemy 96 przytulnych, komfortowo wyposażonych pokoi. 
W cenie jest śniadanie w formie szwedzkiego stołu, bezpłatny parking, sauna i mini gym. 
Wszystkie pokoje są klimatyzowane z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do 
Internetu, wyposażone w sejfy i minibary.

POKOJE 

Czas dojazdu z dworca PKP: 20 min. 
Czas dojazdu z dworca PKS: 5 min. 
Czas dojazdu z lotniska: 25 min. 
Czas dojazdu na Stary Rynek: 15min. 
Bydgoszcz - Warszawa: 3:30h 
Bydgoszcz - Gdańsk: 2:30h 
Bydgoszcz - Poznań: 2h

Zakład zbudował kolej wąskotorową z młyna 
do pomostu nad Brdą. Lata świetności kończą 
się w 1948, kiedy to zostaje upaństwowiony.  
W 2009 roku zaadaptowano stary młyn na 
kompleks hotelowo-konferencyjny z tarasem 
nad Brdą. 
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marketing@sloneczny.eu 

 Karolina +48 723 669 534 

Natalia     +48 723656777 

 Bartek   +48 785 234 929 

 

www.sloneczny.eu 

www.instagram.com/slonecznymlyn 

www.facebook.com/slonecznymlyn 


