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Sprawozdanie z wycieczki zawodoznawczej do hotelu „Vabank” w Goubiu-Dobrzyniu, 

oraz hotel „Osada Karbówko” organizowanej w ramach projeku „Nowa jakość 

kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach” 

 

             25 czerwca 2015 młodzież z klasy  1 TT, 3a TH, 3b TH, 3 c TOT/Tżiug    łącznie  26 osób  oraz 3 

opiekunowie: P. P.Teresa Śmigielska, P. Aleksandra Mrozowska oraz Anna Granica, nauczyciele  

Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Grudziądzu uczestniczyła w wycieczce 

zawodoznawczej  do Golubia Dobrzynia. Uczniowie wraz z kadrą pedagogiczną wizytowali w 

tematycznych hotelach trzygwiazdkowych: Hotel Osada Karbówko*** i Hotel Vabank *** . 

             W hotelach  zostaliśmy zapoznani z funkcjonowaniem obiektów hotelarskich,  ich strukturą 

zarządzania, działami hotelu  oraz szeroką gamą usług, które oferują swoim gościom. Młodzież mogła 

zapoznać się i porównać hotele o tym samym standardzie.  

Osada Karbówko  oferuje  przytulne pokoje, komfortowe apartamenty i oryginalne chaty kryte 

strzechą są wizytówką Osady. Sielski klimat z jednej strony, a nowoczesność z drugiej gwarantują 

Gościom przyjeżdżającym do Karbówka wypoczynek w nietuzinkowych i wygodnych wnętrzach. 

Osada łącznie dysponuje 156 miejscami hotelowymi, w zróżnicowanych pokojach: od izb w chatach 

krytych strzechą, poprzez pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe, pokoje Deluxe, aż po dwupokojowe 

apartamenty. Do dyspozycji gości: sauna, basen, kręgielnia, karczmy,  rezerwat przyrody i  ścieżkę 

zdrowia.  

Butikowy Hotel Vabank oferuje Państwu 16 przytulnych, komfortowych pokoi jedno i dwuosobowych 

o niepowtarzalnym klimacie lat dwudziestych, inspirowanych filmami Juliusza Machulskiego 

Vabannk. Restauracja Vabank zaprasza na wyśmienitą kuchnię przy dyskretnej muzyce. Lobby Bar to 

idealne miejsce na chwilę relaksu przy filiżance pachnącej kawy i przegląd codziennej prasy. W 

podziemiach hotelu zapraszamy do prawdziwego Skarbca na zabawę np. w stylu lat dwudziestych. 

Wjeżdżając nowoczesną windą na dach kamienicy znaleźliśmy  na tarasie widokowym z panoramą na 

Piękny Zamek Golubski, który również zwiedzaliśmy.  

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć! 
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