
Hotele, baza noclegowa 

*Hostel sarboD - ul. Farna 8 (wejście od ul. Piekarskiej), 63-700 Krotoszyn, tel. 0 605 224 
758 , internet: http://www.hostelsarbod.krotoszyn.com.pl/ 
Hostel usytuowany jest w samym centrum Krotoszyna tuż przy Rynku. Do dyspozycji 
są przytulne pokoje 2-osobowe, w pełni wyposażona kuchnia z aneksem kuchennym, 
łazienki oraz taras z widokiem na kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela. Oryginalny 
charakter miejsca sprawia, iż Hostel jest 
świetną bazą noclegową dającą możliwość odpoczynku dla gości indywidualnych, rodzin jak 
i grup zorganizowanych. Oferujemy atrakcyjne ceny! 

*Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Krotoszynie , adres: ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 32 75, 694 278 537, 
fax 062 725 30 15. Obiekt jest wyposażony w pokoje: 1,2,3,4,5 oraz 6 osobowe. W każdym 
pokoju znajduje się łazienka. Schronisko daje możliwość odpoczynku dla gości 
indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Schronisko młodzieżowe usytuowane jest 
niedaleko centrum, blisko dworca PKP oraz PKS. 
Oferujemy atrakcyjne ceny! 

**KROTOSZ - hotel - restauracja - adres: ul. Mickiewicza 44, tel. (62) 725 43 06, fax (62) 588 
17 10 , internet: http://www.hotel-krotosz.com.pl 
Restauracja - lokal klimatyzowany, czynny codziennie od 8.00 do 22.00, 
Hotel - 24 pokoje 1,2,3,5,7-osobowe oraz apartamenty, wszystkie pokoje posiadają łazienkę, 
TV kablową, telefon. 

***WODNIK - hotel przy Krytej Pływalni "WODNIK" - adres: ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn, 
tel./fax 062 722 00 10, tel. 694 413 427, internet: http://www.wodnikhotel.pl/ 
Hotel oferuje 9 pokoi 1 i 2-osobowych oraz dwa apartamenty, wyżywienie, 
parking, bezpłatny dostęp do krytego basenu dla gości hotelowych. Wszystkie 
pomieszczenia są klimatyzowane. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, TV-SAT, telefon 
i stałe łącze internetowe. 

OKOLICE KROTOSZYNA: 

**** WAWRZYNIAK - hotel - restauracja - 4 km od Krotoszyna - kierunek Wrocław, 
adres: Perzyce 46, 63-760 Zduny, tel. (62) 722 57 36, 
internet: http://www.wawrzyniak.net.plKlimatyzowana restauracja czynna 24h. Pokoje 1- 
i 2-osobowe o niepowtarzalnym klimacie z łazienkami,TV-SAT i stałym łączem internetowym 
(przez sieć LAN). Sala bankietowa z oddzielnym wejściem na 160 osób. Ogródek leśny 
(imprezy plenerowe), ogród letni od 1 maja do 30 września oraz parking zamykany. 

*** POD SZYSZKAMI - adres: ul. Zdunowska 160, 63-700 Krotoszyn, tel. (62) 722 70 00, 
internet: http://www.podszyszkami.pl/ 
Hotel oferuje nowocześnie wyposażone pokoje 1 i 2 osobowe z łazienkami i TV-SAT, sale 
konsumpcyjne dla 30, 50 i 150 osób, parking zamykany, znakomitą kuchnię i 
profesjonalną obsługę. 

***Hotel – Restauracja „Leśniczówka  adres: ul. Leśna 1 , Krotoszyn , Tel. 691-830-555,   
62 725 7660   -   http:/www.restauracjalesniczowka.pl/  Hotel oferuje 15 pokoi hotelowych 

* WILLA ROSSA - pokoje gościnne - 6 km od Krotoszyna - kierunek Wrocław, 
adres: ul. Masłowskiego 2a, 63-760 Zduny, tel. 603 244 888, 691 201 444, pokoje 2 i 3 
osobowe. 

* AGROTURYSTYKA PERZYCE – łowisko dla wędkarzy, grzybek do wynajęcia na imprezy 
okolicznościowe, noclegi - 4 km od Krotoszyna - kierunek Wrocław, adres: Perzyce 47A, 63-
760Zduny, tel. 600 230 971, internet: http://www.agroturystyka-perzyce.pl 

http://www.restauracjalesniczowka.pl/

