Pokoje Komfort 1- i 2-osobowe;
Comfort Rooms single and double;

Ilość pokoi: 75
number of rooms: 75
ilość miejsc: 175
number of people: 175

- klimatyzowane Air-conditioning
- Internet Wi-Fi, TV LCD Wi-Fi Internet, LCD TV
- łazienka bathroom
- minibar minibar
- 3 pokoje dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych
3 rooms adapted for the disabled needs
Apartamenty Suites
- dwa pokoje - część sypialna oraz salonik dla gości
bedroom part and guest room
- przestronna łazienka z wanną z hydromasażem
i kabiną prysznicową
bedroom with spacious bathroom, bath with hydromassage
and shower
- Internet Wi-Fi, minibar, TV LCD
- klimatyzowany Air-conditioning
Pokoje Standard 2- i 3-osobowe
Standard Rooms single and double

www.hotel-zawisza.pl

- łazienka bathroom
- Internet i TV LCD

Wjazd
Entry

1

Stadion Główny im. Zdzisława Krzyszkowiaka
Main Stadium named after Zdzisław Krzyszkowiak

2

Stadion treningowy Training stadium
- bieżnia lekkoatletyczna Tartan running tracks
- pełnowymiarowe boisko piłkarskie Full size pitch

3

Boiska piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią
Football pitch with artificial surface

4

Kryta bieżnia Cover Track
- nawierzchnia tartanowa Tartan running traks
- 6 torów 6 tracks

14

13

Wjazd
Entry

5

Hala gier Gym hall

6

Siłownia Weightlifting hall

7

Hala gimnastyki sportowej
Gimastic sport hall

8

Hala bokserska Boxing hall

9

Strzelnica sportowa Shooting range

10

Hala tenisowa Tennis hall

10

Korty tenisowe Tennis courts

11

Boiska treningowe z nat. nawierzchnią
Football pitches with natural grass

12

Rzutnie lekkoatletyczne
Facilities for throws

13

Inne Obiekty Other Objects
Biura CWZS Zawisza CWZS Zawisza offices
Centrum Rehabilitacji Sportowej
Sports Rehabilitation Center
Centrum Konferencyjne
Conference Center
Galeria Sportu Bydgoskiego
Sports Museum
Restauracja Restaurant

14

Hotel Zawisza Zawisza Hotel

12

Zapraszamy do Bydgoszczy

We invite You to Bydgoszcz

Kompleks Sportowy Zawisza to wielofunkcyjny zespół
obiektów sportowych. Położony w północnej części
miasta, z dala od miejskiego zgiełku, dysponuje szeroką
ofertą dla sportowców różnych dyscyplin, m.in. lakkoatletyka, podnoszenie ciężarów, piłka nożna, gimnastyka
i akrobatyka, boks i strzelectwo. Na co dzień z bazy
korzystają sportowcy Zawiszy Bydgoszcz, jednego
z najlepszych klubów szkolących młodzież w Polsce,
jednocześnie mający w swoich szeregach reprezentantów kraju, w tym medalistwów międzynarodowych
imprez sportowych.

Zawisza Sport Complex is a multifunctional venue with sport
facilities. Located in the Northern part of the city, far from the city
noise, presents varied offer to sportsmen of different disciplines,
e.g. athletics, weight-lifting, football, gymnastics with acrobatics,
boxing and shooting. Daily, the venue is used by one of the best
clubs which trains youth and has in its ranks national representatives , including medallists of international sports events.

Do dyspozycji są obiekty sportowe, a także Rehabilitacja
Sportowa. W bezpośrednim sąsiedztwie Kompleksu
Sportowego Zawisza położony jest wielohektarowy
park z wytyczonymi ścieżkami biegowymi oraz ofertą
rekreacyjną.

Enjoy Your stay!

We offer various sports facilities to be used by sportsmen,
accommodation prepared for sports groups, also Sport Rehabilitation Center.

Życzymy Miłego Pobytu!

BYDGOSZCZ



Odkryj Bydgoszcz
Discover Bydgoszcz
visitbydgoszcz.pl

do Bydgoszczy
 Loty
Direct flights to Bydgoszcz
plb.pl

