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amy zaszczyt powitać Państwa

w Hotelu na Podzamczu****
Szanowni Państwo,
W imieniu swoim oraz całego personelu naszego obiektu, witam

serdecznie

w Hotelu na Podzamczu.
Gwarantuję Państwu, iż dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Państwa oczekiwaniom
i wymaganiom.
Informator ten został stworzony w celu zapoznania się z usługami oferowanymi przez nasz
obiekt

oraz

przybliżenia

Państwu

bogactwa

kulturowego

naszego

Kompleksu

oraz Tarnowskich Gór.
W razie jakichkolwiek życzeń lub pytań, proszę kontaktować się z Recepcją.
Życzę, aby pobyt u nas upłynął Państwu w przyjemnej atmosferze i pozostawił po sobie miłe
wspomnienia.
Z poważaniem,
Właściciel "Hotelu na Podzamczu"
Rajner Smolorz

Hotel na Podzamczu****
Kompleks Zamkowy w Tarnowicach Starych, w skład którego wchodzi Hotel na Podzamczu,
stanowi obecnie jeden z najstarszych i najcenniejszych obiektów w skali regionu śląskiego,
jest nie tylko skarbem polskiej kultury, ale także świadectwem historii.
Odrestaurowany i przywrócony do dawnej świetności obiekt będzie znany jako „Siedlisko
u Wrochema” pełniąc funkcje Centrum Promocji Kultury i Sztuk, gdzie każdy odwiedzający
będzie mógł odczuć zetknięcie starych i jakże nam, często zapomnianych czasów z tak
rozwiniętym współczesnym stylem życia.
Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską z tytułu wpisu do rejestru zabytków zamku wraz z
otoczeniem parkowym pod numerem A/639/66 w dniu 4 maja 1998 roku. Został wybudowany
podczas eksploatacji zespołu zamkowego przez Państwowe Gospodarstwo Rolne.
Najprawdopodobniej wzniesiony został na podwalinach wcześniej istniejącego budynku.
Będący częścią historycznego Kompleksu Zamkowego w Starych Tarnowicach położony jest
na terenie Tarnowskich Gór. W skład kompleksu wchodzi także restauracja "Gospoda
u

Wrochema",

renesansowy

Zamek

i

Atelie

Rzemiosła

Dawnego.

Hotel na Podzamczu to nowoczesny obiekt z kameralną atmosferą, staropolską gościnnością
oraz eleganckimi wnętrzami w stylu napoleońskim.
Niegdyś budynek gospodarczy dawnego folwarku z XVIII w., dziś zachwycający Hotel ****
przyjmuje swoich Gości w stylowo urządzonych wnętrzach. Obiekt dysponuje 31 pokojami
jedno i dwuosobowymi, 4 pokojami lux, 1 apartamentem oraz salą konferencyjną. Wieczorne
chwile z pewnością umili znajdujący się na piętrze bar wraz z przylegającą do niego salą
klubową. Osobom aktywnym fizycznie udostępniona została siłownia. Hotel w swojej ofercie
proponuje również masaże oraz zabiego Reiki.
W bliskim sąsiedztwie znajduje się Górniczy Ośrodek Rehabilitacyjny w Reptach, otoczony
rozległym parkiem założonym w XIX wieku, który ciągnie się od Tarnowskich Gór, a jego
największą atrakcją jest udostępniona dla zwiedzających Sztolnia Czarnego Pstrąga, część
dawnej kopalni srebra i ołowiu.
Oprócz sztolni na uwagę zasługuje gotycki murowany kościół p.w. św. Marcina z 1400 roku
oraz neoromański kościół stojący obok starego, zbudowany w 1902 roku.
Wymieniając liczne atrakcje trzeba także wspomnieć o unikalnej na skalę światową Kopalni
Zabytkowej w Tarnowskich Górach i o podobno najładniejszym na Śląsku rynku z secesyjnym
ratuszem i zabytkową winiarnią Sedlaczka oraz wielu innych zabytkach, które co roku
przyciągają turystów.

Inne atrakcje Tarnowskich Gór
Rekreacja:
•

Park Wodny,

•

Ścieżki rowerowe,

•

Park repecki i miejski,

•

Stadion miejski,

•

Sala zabaw dla dzieci (Ocean Club, Alele)

•

Kręgielnia, bilard, rzutki (Ocean Club)

Zabytki:
•

Zamek w Starych Tarnowicach,

•

Sztolnia Czarnego Pstrąga,

•

Zabytkowa Kopalnia Srebra,

•

Rynek-Starówka (Muzeum miejskie, Dom Sedlaczka, Ratusz, Kościół ewangelickoaugsburski, Dzwonnica Gwarków)

Inne atrakcje:
•

Kolej wąskotorowa (sezonowo),

•

Tarnogórskie Centrum Kultury (kino, spektakle, koncerty, wernisaże)

KONFERENCJE
Hotel na Podzamczu wraz z otaczającym go Kompleksem Zamkowym to także doskonałe
miejsce do organizowania konferencji i wszelkiego rodzaju imprez rodzinnych, firmowych czy
szkoleniowych. Obiekt dysponuje klimatyzowaną salą konferencyjną:
Sala konferencyjna
 Układ konferencyjny: 44 osoby
 Układ widowiskowy: 60 osób
Sale wyposażone są w rzutnik, projektor multimedialny i łącze internetowe (przewodowe
i bezprzewodowe). Odpowiednie zaplecze restauracyjne i profesjonalna obsługa zapewniają
wysoką jakość oferowanych usług.
Jeśli byliby Państwo zainteresowani salami stylowymi bądź o większej powierzchni oddajemy
do Państwa dyspozycji sale na piętrze Gospody u Wrochema, salę kominkową i renesansową
(rycerską) w Zamku. Informacji udziela recepcja hotelu.
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POŁĄCZENIE Z INNYM POKOJEM
1 + nr pokoju
(połączenie bezpłatne)

POŁĄCZENIA MIASTOWE
0 + numer abonenta
POŁĄCZENIA KRAJOWE
0 + numer kierunkowy miejscowości + numer abonenta
POŁĄCZENIA MIĘDZYNARODOWE
0 + numer kierunkowy danego kraju + numer abonenta

Opłaty za połączenia telefoniczne są automatycznie doliczane do rachunku

Podstawowe numery telefonów wewnętrznych
RECEPCJA
RESTAURACJA "GOSPODA U WROCHEMA"

100
220

Podstawowe numery telefonów zewnętrznych
TAXI
INFORMACJA PKP
INFORMACJA PKS
APTEKA
POGOTOWIE RATUNKOWE

0666-691-919
9436
703-402-802
(032) 285-38-74
32 285 80 54
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GÓLNE

BAR
Zamówienia na napoje ciepłe i zimne, alkohole prosimy składać w recepcji.
BUDZENIE
Budzenie można zamówić w Recepcji osobiście lub telefonicznie.
DOBA HOTELOWA
Doba hotelowa trwa od godziny 14.00, a kończy się o godzinie 11.30.
DODATKOWE WYPOSAŻENIE
Jeśli macie Państwo prośby dotyczące dodatkowej pościeli, poduszek czy ręczników prosimy o skontaktowanie się z Recepcją lub Służbą Pięter.
W Recepcji mogą Państwo także zakupić przybory toaletowe.
ELEKTRYCZNOŚĆ
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy o nie używanie grzałek
elektrycznych i czajników bezprzewodowych. Równocześnie prosimy o zachowanie
ostrożności przy użytkowaniu żelazka.
FAKTURY
Na Państwa życzenie wystawiamy fakturę VAT. Jednocześnie uprzejmie prosimy
o wcześniejsze zgłaszanie tego faktu w Recepcji i pozostawienie wizytówki, bądź danych
potrzebnych do jej wystawienia. Płatności mogą Państwo dokonać gotówką bądź kartą
kredytową.
FRYZJER
Na Państwa życzenie i przy wcześniejszym powiadomieniu istnieje możliwość skorzystania z
usług fryzjerskich na terenie naszego obiektu. Współpracujemy ze specjalistami
sygnowanymi marką L'Oreal.
INFORMACJA
Wszelkich potrzebnych Państwu informacji udziela Recepcja.
INTERNET
W każdym pokoju istnieje możliwość podłączenia do Internetu w sposób przewodowy (kable
dostępne są w Recepcji). Dodatkowo możecie Państwo skorzystać z Internetu
bezprzewodowego w całym obiekcie. Hasło do sieci zabezpieczonej to: 29061985.
Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
KONFERENCJE I BANKIETY
Zamówienia na organizację konferencji i spotkań prosimy składać w Recepcji. Organizacją
bankietów i przyjęć okolicznościowych zajmuje się restauracja "Gospoda u Wrochema".
KWIATY
Kwiaty możecie Państwo zamówić do godz. 16.00 w Recepcji.
ŁÓŻECZKO DLA DZIECKA
Na Państwa życzenie zostanie wstawione do pokoju - bez dodatkowych opłat.
MASAŻE
Jeśli są Państwo zainteresowani formą tego jakże przyjemnego relaksu prosimy o kontakt
z recepcją w celu ustalenia terminu i godziny przyjazdu profesjonalnych masażystów.
Masaże odbywają się na specjalnym, rozkładanym łóżku w pokoju gościa lub w gabinecie.

PARKING
Przy budynku znajduje się parking dozorowany całodobowo. Jest on nieodpłatny.
PRASOWANIE/ USŁUGI PRALNICZE
W Recepcji istnieje możliwość wypożyczenia żelazka i deski do prasowania.
Jeśli byliby Państwo zainteresowani usługami pralniczymi prosimy o kontakt z Recepcją.
RESTAURACJA
Restauracja "Gospoda u Wrochema" serwuje dania kuchni staropolskiej. Otwarta jest
w następujące dni wt. - nd. 13.00-22.00, z czego zamówienia dotyczące dań należy składać do
godziny 21.30. Restauracja liczy ok. 300 miejsc, organizowane są w niej również przyjęcia,
komunie, wesela, sympozja a także imprezy zamknięte. Rezerwacji stolika mogą Państwo
dokonać dzwoniąc pod numer wewnętrzny 220.
Dodatkowo, jeśli są Państwo zainteresowani zamówieniami z innych restauracji (np. pizzeria,
sushi, itp.) w Tarnowskich Górach, możemy je dla Państwa zorganizować. Prosimy wówczas
o kontakt z recepcją hotelu.
ROOM SERVICE
Jeśli pragną Państwo kosztować kuchni „Gospody u Wrochema” w pokojowym zaciszu
prosimy o składanie zamówień pod nr wewnętrznym 100 lub 220 do godz. 22.00. Do cen
podstawowych jest odpowiednio doliczana usługa ROOM SERVICE.
RZECZY ZNALEZIONE
Wszelkich informacji dotyczących rzeczy zgubionych przez Państwa na terenie obiektu
udziela Recepcja. Jednocześnie informujemy, iż do Państwa dyspozycji są sejfy umieszczone
w pokojach.
SEJF
W trosce o bezpieczeństwo Państwa cennych przedmiotów każdy pokój został wyposażony
w sejf. Instrukcja obsługi zamieszczona jest na drzwiach sejfu. Przed wyjazdem prosimy
o pozostawienie sejfu otwartego.
SIŁOWNIA
Osoby aktywne fizycznie zapraszamy do skorzystania z siłowni hotelowej. Godziny otwarcia
6.00-22.00.
ŚNIADANIE
Bufet śniadaniowy przygotowywany jest codziennie w sali na parterze w godz. 7.00 - 10.00.
Na życzenie Gości istnieje możliwość przygotowania śniadania w formie "LUNCH BOX".
Zamówienie należy zgłosić Recepcji dzień wcześniej do godz. 20.00.
TEMPERATURA
Pokoje posiadają kaloryfer w części mieszkalnej oraz kaloryfer w łazience. Pokrętłami mogą
Państwo regulować ich temperaturę. Jeżeli zauważą Państwo jakieś nieprawidłowości, proszę
je natychmiast zgłosić w Recepcji.
W okresie letnim w przypadku upałów możecie Państwo wypożyczyć w recepcji wiatraki.
USTERKI
Wszelkie zauważone przez Państwa usterki i niedogodności związane ze stanem technicznym
pokoi prosimy niezwłocznie zgłaszać w Recepcji.
ZWIEDZANIE ZAMKU
Serdecznie zapraszamy Państwa do zwiedzenia renesansowego Zamku w Starych
Tarnowicach, mieszczącego się na posesji Kompleksu Zamkowego. Rezerwacji można
dokonać w recepcji. Datkowych informacji udziela również recepcja.

ZWIERZĘTA
Małe zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za symboliczną opłatą. Za wszelkie
wyrządzone szkody odpowiada właściciel.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub życzenia prosimy o kontakt z
Recepcją.

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19 ZREZYGNOWALIŚMY
Z INFORMATORA W WERSJI PAPIEROWEJ.

