
Czterogwiazdkowy Hotel GłęboczekVine 

Resort & Spa w Wielkim Głęboczku koło Brodnicy 

to idealne miejsce na ukojenie zmysłów i odpoczynek 

pośród wspaniałego krajobrazu Pojezierza 

Brodnickiego, a także doskonały wybór na miejsce 

szkolenia czy konferencji. 80 miejsc noclegowych 

(Hotel Winnica, Hotel Osada, Chata SPA), 

sale konferencyjne w sumie na 180 osób 

(w tym klimatyzowana sala na 80 osób), 

bogata oferta SPA z unikalnymi terapiami 

(Winnica SPA, Łaźnie Brodnickie, Alfasfera jedyna 

w Polsce) wraz z basenami 

oraz strefą łaźni, a także Restauracją z Piwnicą Win 

– to nasz potencjał, który stawiamy do Państwa 

dyspozycji.

W ekskluzywnym Hotelu Winnicy znajdą Państwo 

wnętrza o najwyższym standardzie, w których został 

zachowany specyficzny klimat tego urokliwego 

miejsca. Razem stanowią metafizyczną symbiozę 

natury i architektury mają swój wyraz 

w każdym detalu.



Urządzone z klasą i smakiem klimatyzowane apartamenty 

i pokoje spełnią oczekiwania nawet najbardziej 

wymagających gości.

Hotel Osada wraz z Chatą SPA stanowią komplementarne 

dopełnienie potencjału noclegowego 'Głęboczka' 

w naturalistycznym standardzie ekskluzywnych chat 

wiejskich.

Sale konferencyjne Hotelu mogą pomieścić od 20 

do 80 osób. Są doskonałe do organizacji wszelkiego 

typu wydarzeń: konferencji, szkoleń, sympozjów, narad, 

zjazdów czy bankietów.

Restauracja Hotelu Winnica wraz z oryginalnie 

zaaranżowaną Karczmą są z kolei znakomitym miejscem 

na wystawne kolacje oraz bankiety. Serwowane przez 

Mistrza Kuchni wykwintne dania kuchni regionalnej 

i śródziemnomorskiej zachwycają każde podniebienie.

Pobyt w Głęboczku można wykorzystać pełniej i zadbać 

o poprawę dobrego samopoczucia, korzystając ze 

specjalnie opracowanych rytuałów wellness na twarz 

i na ciało. Oferujemy szeroki wachlarz zabiegów 

relaksacyjnych, a także spędzenie niezapomnianych 

chwil w kompleksie wodnym. 

Głęboczek Vine Resort & SPA jest jedynym polskim 

resortem całkowicie poświęconym rozkoszom wina, w 

którym pielęgnacja cała oparta jest w pełnym zakresie 

a winoterapii (m.in. kąpiele winne, peelingi z zastosowanie 

pestek z winogron, okłady z winogronowego miąższu). 

W hotelu jest kilka stref zabiegowych i relaksacyjnych:

winnica SPA, czyli gabinety, gdzie wykorzystywane są 

kosmetyki stworzone na bazie składników aktywnych 

pochodzących z winogron i ich krzewów, łaźnie Brodnickie 

inspirowane okolicami Pojezierza Brodnickiego,które 

cechuje klimat wyjątkowo sprzyjający odpoczynkowi; 

głównym elementem zabiegów są różnego rodzaju inhalacje 

ziołowe mające działanie terapeutyczne, wzbogacone 

aplikacją okładów z torfu bogatego w mikroelementy 

oraz masażem detoksykująco - relaksującym.



Alfasfera przeznaczona do zabiegów relaksacyjnych, 

z kołyską Alpha Lounger, która wprowadza w stan 

głębokiego relaksu Alfa, jaki zwykle można 

doświadczyć jedynie na drodze medytacji 

transcendentalnej; głęboki relaks wspomaga procesy 

kreatywności i twórczego myślenia.

Uzupełnieniem naszej Hotelowej oferty jest możliwość 

organizacji różnego typu zajęć integracyjnych, takich 

jak: spływy kajakowe i tratwą wodną, przejażdżki 

rowerowe, łowienie ryb. Do dyspozycji gości pozostaje 

basen letni i zimowy, aromasauna, łaźnia kwiatowa..

Komplementarność i jakość naszej oferty doceniły już 

tak wymagające firmy korporacyjne jak Nestle, Zenth 

Optimedia, Henri Lloyd, Noble Bank oraz wiele 

innych. Elastyczność w zakresie dopasowania naszych 

możliwości do potrzeb naszych gości gwarantuje 

optymalność efektu mierzonego ich satysfakcją.

 

Hotel Głęboczek Vine Resort & SPA posiada 

rekomendację Noble Concierge w dowód uznania 

najwyższej jakości wyjątkowego profesjonalizmu 

i zaangażowania w spełnienia oczekiwań swoich 

klientów.

Zadowolenie i satysfakcja naszych dotychczasowych 

gości upewnia nas w przekonaniu o właściwej 

konstrukcji naszej oferty i dopinguje do jeszcze 

lepszej pracy.
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