Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Tarnowskich Górach
Informacje dotyczące bazy hotelowej przydatne w zamówieniu noclegów przez uczestnikom
„Tarnogórskich Gwarków”
1. Hotel na Podzamczu
Obiekt dysponuje 37 pokojami do podwójnego zakwaterowania (około 74 miejsca noclegowe).
Wszystkie pokoje są o wysokim standardzie (każdy en suite). Prócz gustownego umeblowania pokoje
posiadają telewizor, telefon, sejf, przewodowy dostęp do internetu. Doba hotelowa trwa od 14.00 w
dniu przyjazdu do 11:30 w dniu wyjazdu (istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej lub
przyjazdu w godzinach rannych). Aktywnych gości zapraszamy do nieodpłatnej, profesjonalnej
siłowni hotelowej, miłośnikom sztuki i rzemiosła polecamy zwiedzanie Zamku w Starych
Tarnowicach, mieszczący się kilkanaście metrów od hotelu.
Aleksandra Rudzka
ul. Pyskowicka 39
tel. 32 384-74-17
www.hotelnapodzamczu.pl/ e-mail: hotel@komplekszamkowy.pl
2. Hotel „Neo”
Hotel dysponuje 28 pokojami jedno- lub dwu- osobowymi oraz apartamentem. Wszystkie pokoje są
nowocześnie umeblowane, wyposażone w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, telewizję satelitarną
(m.in. Canal+, Canal+ Film, Canal+ Sport), radio, telefon, internet. Do dyspozycji Gości jest
całodobowy, monitorowany parking. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 a kończy następnego
dnia o godz. 12.00
W pobliżu hotelu znajdują się następujące atrakcje:
- Park Wodny (50 m),
- Kopalnia Zabytkowa ( 2 km ),
- Park Miejski ( 100 m ),
- Stadnina Koni (200 m ),
- Rynek - Stare Miasto ( 2 km ).
- Sztolnia Czarnego Pstrąga ( 3 km ),
- Sportowa Dolina ( 7 km ).
Dane kontaktowe:
Hotel Neo
ul. Obwodnica 6, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 384 00 25
tel/fax 32 284 58 61
www.hotelneo.pl, e-mail: recepcja@hotelneo.pl
3. Hotel „Olimpijski”
Hotel dysponuje 30 pokojami. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 12.00 natomiast kończy dnia
następnego o godzinie 10.00. Każdy pokój w standardzie posiada pełen węzeł sanitarny, tv,
wydzielone miejsce na grill lub ognisko. W hotelu znajdują się sale bankietowa (10m x 10m) oraz
mniejsza na ok 60 osób.
Dane kontaktowe:
ul. Janusza Korczaka 23, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 285-45-24
www.hotelolimpijski.tgory.pl, e-mail: hotel_olimpijski@wp.pl

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Tarnowskich Górach
4. Dom Wycieczkowy „Gwarek”
Dom Wycieczkowy „Gwarek” oferuje 49 miejsc noclegowych z możliwością dostawek. Pokoje są
2,3,4,5- osobowe z łazienkami w pokojach na pierwszym piętrze (pokoje 203,202,204- dwie łazienki
ogólnodostępne na korytarzu). Dom wycieczkowy dysponuje także 12 -osobową salą na
poddaszu zaopatrzoną w węzeł sanitarny.
Obiekt w bardzo dogodnej lokalizacji ( ul. Gliwicka 2) w centrum miasta k/Rynku umożliwia
atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. Dom wycieczkowy przyjmuje zorganizowane grupy od 15 osób.
Cena noclegu zależy od ilości osób w grupie. Wyżywienie dla grup noclegowych zapewnia restauracja
„U Kopackiego” bezpośrednio połączona z Domem Wycieczkowym. Kwestie związane z posiłkami
można uzgodnić pod nr telefonu 32 285 87 33. Doba noclegowa trwa od godziny 18.00 do godziny
9.00 następnego dnia. W razie dłuższego pobytu koszt dodatkowej godziny wynosi 20 PLN za grupę.
Uwagi:
• cena drugiego i następnych osobonoclegów jest o 5,00PLN niższa,
• dla grup od 25 do 40 osób przyznaje się 1 nocleg gratis,
• dla grup powyżej 40 osób przyznaje się 2 noclegi gratis.
Dane kontaktowe:
BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ
ul. Gliwicka 2, 42-600 Tarnowskie Góry
tel / fax: +48 32 285 49 96
www.kpalniasrebra.pl, e-mail: bort@kopalniasrebra.pl
5. Hotel „Aslan”
Hotel dysponuje 27 pokojami. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 12.00, a kończy następnego dnia o
godz. 10,00. Każdy pokój jest wyposażony w łazienkę, telewizor. Na terenie obiektu znajduje się:
restauracja z dobrą kuchnią w przystępnej cenie, sala konferencyjna, internet stacjonarny i wi-fi,
darmowy, monitorowany parking. Śniadania podawane są w formie szwedzkiego bufetu.
Dane kontaktowe:
Hotel Aslan***
ul. Ks. Wiktora Sojki 1, 42-600 Tarnowskie Góry
tel: 32 381 60 15
fax: 32 445 30 99
www.hotel-aslan.pl; e-mail: biuro@hotel-aslan.pl
Motel „Drabek” (około 1,5 km do centrum miasta)
ul. Skośna 15/Obwodnica, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 285-16-14
fax. 32 285-54-84 wew. 36
e-mail: recepcja@motel-drabek.pl
Hotel „Villa Mirage” (około 2 km do centrum miasta)
Dane kontaktowe:
ul. Gliwicka 126, 42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax: +48 32 285-83-23
www.villamirage.pl, e-mail: info@villamirage.pl
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Usługi Hotelowe (około 1 km do centrum Tarnowskich Gór)
Goj Paweł
ul. Opolska 43, Tarnowskie Góry
tel. 32 285-23-07
60 miejsc noclegowych, pokoje 2,3,4,5,6 osobowe
Towarzystwo Selezjańskie – Dom Wycieczkowy (około 4,5 km do centrum Tarnowskich Gór )
ul. Jana Śniadeckiego 1, Tarnowskie Góry
tel. 32 393-23-75
17 aneksów mieszkalnych, pokoje 1,2,3 osobowe
www.salezjanie.tgory.pl
Pałac w Rybnej (około 6,5 km do centrum Tarnowskich Gór)
ul. Powstańców Warszawskich 90, Tarnowskie Góry
tel. 32 284-18-37
10 miejsc noclegowych, apartamenty 2 osobowe, pokoje 2 osobowe, sala bankietowa, konferencyjna.
www.palacrybna.pl
Hotel Danusia (około 3 km do centrum Tarnowskich Gór)
ul. Szczęść Boże 85, 42-600 Tarnowskie Góry
Tel.: 32 285-36-90
Noclegi Pokoje Gościnne (około 6 km do centrum Tarnowskich Gór)
ul. Barbary 3, Nakło Śląskie
tel. 32 284-34-57
Hotel Miasteczko (około 11 km do centrum Tarnowskich Gór)
ul. Srebrna 6, Miasteczko Śl.
tel. 32 288-86-48
120 miejsc noclegowych, pokoje 1,2,3 osobowe
Hotel „Pałac Kawalera” (około 8,5 km od centrum Tarnowskich Gór)
ul. Parkowa 30, Świerklaniec
tel. 32 284-44-90
38 miejsc noclegowych, 2 apartamenty, pokoje 1,2 osobowe
www.palackawalera.pl, e-mail: palac@palackawalera.pl
Hotel „Opera”
ul. Zamkowej 1, Tarnowskie Góry
tel. 32 381 88 70
www.operahotel.pl

