XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej
Łódź, 3 – 6 września 2015r.

Zniżki na usługi hotelowe
Chcąc skorzystać ze zniżki należy przy rezerwacji powołać się na hasło
„Zjazd psychologów społecznych”

L.p.

OBIEKT

ZNIŻKA
HOTELE

Hotel Ibis Łódź Centrum**

1

Al. Piłsudskiego 11
90-368 Łódź

Informacje na stronie 5

Tel.: +48 42 6386700
H3096@accor.com
www.accorhotels.com
Hotel Campanile Łódź**
Aleja Pilsudskiego 27
90-307 Łódź
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Rezerwacja: +33 1 73 21 98 00
Informacja: +48 42 664 26 00
lodz@campanile.com
rezerwacjalodz@campanile.com
www.campanile.com

Pokój 1-os. ze śniadaniem: 12% rabatu od ceny dnia
Pokój 2-os. ze śniadaniem: 12% rabatu od ceny dnia
50% rabatu na parking – 15 zł/dobę
Płatność na miejscu gotówką/kartą w Hotelu
Campanile w Łodzi

Qubus Hotel Łódź***
Aleja Mickiewicza 7
90-443 Łódź
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Tel.: +48 42 275 5 100
lodz@qubushotel.com
www.qubushotel.com

Pokój 1-os.: 200 zł
Pokój 2-os.: 260 zł
Cena zawiera: najlepsze śniadanie w Łodzi (ponad
100 produktów), Internet, Vat.

Andel’s Hotel Łódź****

Pokoje standardowe 1-os.: 94EUR
Pokoje standardowe 2-os.: 106EUR
Apartament mniejszy standard 1 lub 2-os.: 144EUR
(tylko łóżko małżeńskie)
Apartament standardowy 1 lub 2-os.: 164EUR
(tylko łóżko małżeńskie)
Apartament superior 1 lub 2-os.: 204EUR
(tylko łóżko małżeńskie)

ul. Ogrodowa 17
91-065 Łódź

Ceny zawierają śniadanie bufetowe, podatek VAT,
wejście na sauny, basen i siłownię.

Tel.: + 48 42 279 10 00
info@andelslodz.com
reservation.manager@andelslodz.com
www.andelslodz.com

* Ceny dnia w podanym terminie wynoszą:
3-5.09 – 120EUR za pokój 1-os.;
140EUR za pokój 2-os.
5/6.09 – 110EUR za pokój 1-os.;
130EUR za pokój 2-os.
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W celu dokonania rezerwacji goście muszą powołać
się na hasło i podawać dane karty kredytowej :
numer i data ważności.

Ambasador Centrum Łódź****
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Al. Piłsudskiego 29
90-307 Łódź
Tel.: +48 42 677-15-20
centrum@hotelambasador.pl
www.hotelambasador.eu

W terminie 03/04.09.2015 (jest to doba w tygodniu)
pokój 1-os: 250zł;
pokój 2-os: 290zł;
W terminie 04/06.09.2015 (są to doby weekendowe)
pokój 1-os: 200zł;
pokój 2 os: 240zł;
W cenę pokoju wliczone jest : śniadanie - stół
szwedzki, internet,basen z saunami i jacuzzi,fitness
room
Parking: gratis

Hotel Savoy **
ul. Traugutta 6
90-107 Łódź
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Informacje na stronie 7
Tel.: +48 42 632 93 60
Tel.: +48 609 674 581
savoy@centrumhotele.pl
www.centrumhotele.pl

Hotel Światowit ***
Al. Kościuszki 68
90-432 Łódź
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Informacje na stronie 6
Tel.: +48 42 636 36 37
Tel.: +48 609 674 740
swiatowit@centrumhotele.pl
www.centrumhotele.pl
Hotel Polonia Palast**
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ul. Narutowicza 38
90-135 Łódź

Informacje na stronie 8

Tel.: +48 42 632 87 73
polonia@centrumhotele.pl
www.centrumhotele.pl
Boutique Hotel's I
ul. Milionowa 25
93-193 Łódź
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Informacje na stronach 10-13
Tel.: +48 42 684 75 10
Tel.: +48 512 22 10 11
milionowa@hotels24.com.pl
www.hotels24.com.pl
Boutique Hotel's II
ul. Rewolucji 1905 roku 8
90-273 Łódź
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Informacje na stronach 10-13
Tel.: +48 42 630 63 15
Tel.: +48 512 20 10 80
rewolucji@hotels24.com.pl
www.hotels24.com.pl
Boutique Hotel's III
al. Piłsudskiego 10/14
90-051 Łódź
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Informacje na stronach 10-13
Tel.: +48 42 681 22 22
Tel.: +48 512 20 10 90
pilsudskiego@hotels24.com.pl
www.hotels24.com.pl

Home & Travel
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ul. Piotrkowska 21
90-406 Łódź

Dostępnych 6 apartamentów z 10% zniżką.

Tel: +48 42 633 80 80
lodz@hometravel.pl
www.hometravel.pl/lodz
HOSTELE
Boutique Hostel
ul. Stefanowskiego 17
90-537 Łódź
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Informacje na stronach 10-13
Tel.: +48 42 636 22 01
Tel.: +48 512 22 10 22
stefanowskiego@hotels24.com.pl
www.hotels24.com.pl
Hostel LaGranda
ul. Rewolucji 1905 r. 48
90-213 Łódź
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10 % zniżki na podane hasło

Tel.: +48 42 239 87 08
hostel@lagranda.pl
www.lagranda.pl

Cynamon Hostel Łódź
ul. Sienkiewicza 40
90-009 Łódź
15

15% rabatu na podane hasło

Tel.: +48: 884 315 910
Tel.: +48 42 209 34 79
hostel@cynamonhostel.pl
www.cynamonhostel.pl
Flamingo Hostel Łódź
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ul. Sienkiewicza 67
90-009 Łódź
Tel.: +48 42 661 18 88
odz@flamingo-hostel.com
www.pl.lodz.flamingo-hostel.com

10% od stałych cen na podane hasło

HOTEL IBIS ŁÓDŹ CENTRUM
Oferta specjalna dla uczestników
Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej
 Doskonała lokalizacja w samym centrum miasta,
tuż przy głównej ulicy – ul. Piotrkowskiej,
 207 klimatyzowanych pokoi jedno- i dwuosobowych
 Pokoje dla niepalących
 Internet WIFI w całym hotelu
 Telewizja satelitarna, Canal +, radio
 Recepcja 24 h/dobę
 Kącik internetowy w lobby
 Śniadanie od godz. 4.00 aż do południa
 Restauracja l’Estaminet
 Bar i przekąski 24 h na dobę
 Podziemny parking
 Certyfikat Jakości ISO 9001

Cennik specjalny
03/06.09.2015

Przy rezerwacji do
24.08.2015

Przy rezerwacji od
25.08.2015

Pokój 1-osobowy ze śniadaniem

149 pln

169 pln

Pokój 2-osobowy ze śniadaniem

169 pln

189 pln

Parking podziemny / dobę

15 pln

Ceny zawierają podatek VAT.
Warunki rezerwacji pokoi;
Rezerwacji można dokonad wyłącznie pisemnie na adres mailowy hotelu ibis Łódź h3096@accor.com lub
telefonicznie pod numerem telefonu: 042 638 67 00, na hasło „Zjazd Psychologów Społecznych”. Oferta nie
łączy się z żadnymi innymi zniżkami ani ofertami. Przy rezerwacjach indywidualnych możliwośd modyfikacji i
anulacji rezerwacji do godz. 18.00 w dniu przyjazdu. Płatnośd na miejscu w hotelu kartą kredytową bądź
gotówką.

Liczba pokoi w ofercie jest ograniczona, a jej dostepnośd zależy od aktualnej zajętości pokoi i terminu składania
rezerwacji.

HOTEL IBIS ŁÓDŹ
Al. Piłsudskiego 11
90-368 Łódź,
Rezerwacja: Tel.: +48 (0) 42 638 67 16
Tel.: +48 (0) 42 638 67 00 Fax: +48 (0) 42 638 67 77
E-mail: H3096@accor.com www.ibishotel.com

Gości Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej,
Łódź 3-6 września 2015 r.
zapraszamy do korzystania z noclegów
w 3 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi
Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie dla Państwa:

HOTEL ŚWIATOWIT***
Łódź, al. Kościuszki 68

Hotel położony w centrum miasta, tuż przy
słynnej ul. Piotrkowskiej, na której skupia się
życie kulturalne i rozrywkowe miasta.

CENA ZA POKÓJ, ZA 1
DOBĘ (zawiera rabat,
śniadanie i VAT)

Rodzaje pokoi
1 osobowy standard 15 m2 Wyposażenie: pokoje w stylu ludowym lub standardowym, łóżka 90 x
200 cm, łazienka z prysznicem, tv, radio, telefon. Część pokoi z klimatyzacją.

1 osobowy wyższy standard 15 m2 Wyposażenie: łóżka o szerokości od 120 do 180 x 200 cm,
tv, radio telefon,

105 zł
115 zł

2 osobowy 15 m2 Wyposażenie: łóżka pojedyncze lub małżeńskie, tv, radio, telefon.

160 zł

2 osobowy wyższy standard 15 m2 . Wyposażenie: łóżka pojedyncze lub małżeńskie, tv, radio,

180 zł

telefon. Modernizacja pokoi 2006 r. Część pokoi posiada klimatyzację.

pokój 3 osobowy 36 m Wyposażenie: pokój trzyosobowy składający się z dwóch pomieszczeń. W
2

jednym znajduje się łóżko małżeńskie typu „queen bed” o wymiarach 200 x 160 cm; w drugim 2 łóżka,
każde o wymiarach 90 x 200 cm. W pokoju znajdują się także: dwie łazienki, przedpokój z dużą szafą,
telewizor, radio, telefon, Internet, klimatyzacja.

śniadanie (pon-pt 06.30-10.30)

321 zł
w cenie

Parking przy hotelu – 15 zł/doba samochód osobowy

REZERWACJA: tel. 42 636 36 37
e-mail: swiatowit@centrumhotele.pl
Informacje o hotelu: www.centrumhotele.pl

„Centrum-Hotele” Sp. z o.o. w likwidacji
Sekcja Sprzedaży
Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź
www.centrumhotele.pl

tel/fax. +48 42 632 10 30
tel/fax. +48 42 636 87 45
e-mail: info@centrumhotele.pl

HOTEL SAVOY**
Łódź, ul. Traugutta 6
Hotel w stylu retro, posiada stylową restaurację
i kawiarnię. Goście wjeżdżają na piętra
zabytkową windą z obsługą. Hotel położony
jest doskonale, tuż przy sławnej ul. Piotrkowskiej
będącej wizytówką Łodzi. W pobliżu znajdują
się: kina, puby i restauracje.
Do stacji PKP Łódź Fabryczna jest stąd około
500 m.

CENA ZA POKÓJ, ZA 1
DOBĘ (zawiera rabat,
śniadanie i VAT)

Rodzaje pokoi
1 osobowy 9 m2 - 16 m2 położenie - od dziedzińca. Wyposażenie: łazienka z wanną lub prysznicem, TV,
radio, telefon.

1 osobowy wyższy standard 18 m , położenie - od dziedzińca. Pokoje jedno - lub

100 zł
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dwupomieszczeniowe. Wyposażenie: łazienka z prysznicem, telewizor, radio, telefon.
Możliwość dostawki.

110 zł

2 osobowy 20 m2 , położenie - od dziedzińca lub od frontu. Pokoje składają się z jednego pomieszczenia

150 zł

lub sypialni i pokoju dziennego. Wyposażenie: łóżka pojedyncze lub małżeńskie, TV, radio, telefon

Śniadanie (07.00-10.00)

w cenie

Parking (Sienkiewicza 5) 180 m od hotelu – 25 zł/doba za samochód osobowy

REZERWACJA: tel. 42 632 93 60
e-mail: savoy@centrumhotele.pl
Informacje o hotelu: www.centrumhotele.pl

„Centrum-Hotele” Sp. z o.o. w likwidacji
Sekcja Sprzedaży
Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź
www.centrumhotele.pl

tel/fax. +48 42 632 10 30
tel/fax. +48 42 636 87 45
e-mail: info@centrumhotele.pl

HOTEL POLONIA PALAST**
Łódź, ul. Narutowicza 38
Hotel Polonia Palast** to 100 letni obiekt
„z duszą”, wpisany do Rejestru Zabytków.
Położony jest bezpośrednio przy stacji PKP
Łódź
Fabryczna,
około
400
m
od ul. Piotrkowskiej (głównej arterii handloworozrywkowej miasta).

CENA ZA POKÓJ, ZA 1
DOBĘ (zawiera rabat,
śniadanie i VAT)

Rodzaje pokoi
1 osobowy 11 m2 - 16 m2 Wyposażenie: łazienka z prysznicem, łóżko 90/200cm, TV, radio, telefon.
Położenie: od ulicy.

2 osobowy 16 m2 - 23 m2 Wyposażenie: łazienka z wanną lub prysznicem, łóżka pojedyncze
lub małżeńskie, TV, radio, telefon. Położenie: od ulicy. Możliwość dostawki.

3 osobowy 23 m2. Pokoje składają się z sypialni i pokoju dziennego. Wyposażenie: łazienka z wanną i
prysznicem, łóżka pojedyncze lub małżeńskie, TV, radio, telefon. Dostawka (możliwa na rozkładanym
łóżku). Położenie: od dziedzińca lub od ulicy.

Śniadanie (07.00-10.00)

100 zł
144 zł
216 zł
w cenie

Parking (Narutowicza 28) 160 m od hotelu – 15zł/doba za samochód osobowy
Parking (Sienkiewicza 5) 270 m od hotelu – 25 zł/doba za samochód osobowy

REZERWACJA: tel. 42 632 87 73
e-mail: polonia@centrumhotele.pl
Informacje o hotelu: www.centrumhotele.pl

„Centrum-Hotele” Sp. z o.o. w likwidacji
Sekcja Sprzedaży
Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź
www.centrumhotele.pl

tel/fax. +48 42 632 10 30
tel/fax. +48 42 636 87 45
e-mail: info@centrumhotele.pl

WARUNKI REZERWACJI, PŁATNOŚCI I ANULACJI DLA GOŚCI Zjazdu
Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej,
Łódź 3-6 września 2015 r.
Rezerwacja może być dokonana faksem lub mailem. Aby skorzystać z powyższych cen z rabatem konieczne
jest podanie hasła: „Zjazd Psychologów Społecznych” oraz dokonanie przedpłaty.
2.
Obowiązkowa jest przedpłata w wysokości minimum 50% wartości rezerwacji poprzez: preautoryzację na karcie
kredytowej lub przelew na konto Centrum-Hotele. Druk preautoryzacji w języku polskim i angielskim dostępny jest
w Recepcji Hotelu.
3.
Rezerwacje traktowane są, jako rezerwacje gwarantowane (tzn. wymagają formy pisemnej i nie podlegają
automatycznej anulacji przez hotel o godz. 19.00 w przypadku braku przyjazdu Gościa do tego czasu).
Rezerwacje gwarantowane zachowują swoją ważność do zakończenia doby hotelowej tj. do godziny 12.00 dnia
następnego. Brak przyjazdu Gościa w pierwszej dobie traktowany jest jako niedojazd co oznacza, że Zamawiający
zostanie obciążony opłatą w wysokości 100% wartości pierwszej doby ze śniadaniem według cen podanych w
niniejszej ofercie cenowej.
4.
Za dokonane rezerwacje Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność.
5.
W przypadku firm dokonujących rezerwacji dla grupy Gości obowiązują takie same ceny i takie same zasady
jak dla Gości indywidualnych.
6.
Zasady redukcji i anulacji w przypadku rezerwacji obejmujących maksymalnie 5 pokoi:
a. Zmniejszenie lub anulacja rezerwacji do 2 dni (01.09.2015) przed terminem realizacji - Zamawiający może
bezkosztowo anulować rezerwację, a dokonana przedpłata zostanie mu w całości zwrócona.
b. Zmniejszenie lub anulacja rezerwacji poniżej 2 dni przed terminem realizacji do godziny 19.00 w dniu przyjazdu
spowoduje obciążenie Zamawiającego opłatą w wysokości 50% szacowanej wartości anulowanego
zamówienia.
7.
Zasady redukcji i anulacji w przypadku rezerwacji obejmujących ponad 5 pokoi:
a. Zmniejszenie lub anulacja rezerwacji do 5 dni (29.08.2015) przed terminem realizacji - Zamawiający ponosi
opłatę anulacyjną w wysokości 100 PLN, a pozostała część dokonanej przedpłaty zostanie mu zwrócona.
b. Zmniejszenie lub anulacja rezerwacji poniżej 5 dni przed terminem realizacji do godziny 19.00 w dniu przyjazdu
– spowoduje obciążenie Zamawiającego opłatą w wysokości 50% szacowanej wartości anulowanego
zamówienia.
8.
Anulacje i redukcje dokonywane po godzinie 19.00 w dniu realizacji traktowane są, jako niedojazd (pkt. 4).
9.
Płatności za rezerwacje:
a. 50% szacowanej wartości rezerwacji, jako przedpłata przelewem na konto Centrum-Hotele lub preautoryzacja
na karcie kredytowej
b. Pozostała należność płatna w recepcji hotelu kartą płatniczą/kredytową lub gotówką. Centrum-Hotele może
wyrazić zgodę na dokonanie płatności przelewem w przypadku Zamawiających, którymi są podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, po okazaniu przez nie stosownych dokumentów, o które zostaną
poproszeni w momencie dokonywania rezerwacji w hotelu. (w tym preautoryzacja na karcie
płatniczej/kredytowej)
10. Płatności na rzecz Centrum-Hotele realizowane przelewem dokonywane są na konto Centrum-Hotele w mBANK
57 1140 1108 0000 5915 6600 1001. Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto Centrum-Hotele.
1.

1.
2.

Siła wyższa
Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w razie
gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej.
Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, które w chwili dokonania
rezerwacji nie było możliwe do przewidzenia przez Strony, któremu nie można było zapobiec, w szczególności
klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ
na realizacje usługi i/lub inne zdarzenia o podobnym charakterze, których wystąpienie wyklucza realizację usługi.

„Centrum-Hotele” Sp. z o.o. w likwidacji
Sekcja Sprzedaży
Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź
www.centrumhotele.pl

tel/fax. +48 42 632 10 30
tel/fax. +48 42 636 87 45
e-mail: info@centrumhotele.pl

OFERTA BOUTIQUE HOTEL’S DLA UCZESTNIKÓW
ZJAZDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
W TERMINIE 03-06 WRZEŚNIA 2015
Szanowna Pani Mario,

Łódź, 22.01.2105

Z przyjemnością przedstawiam ofertę zakwaterowania dla uczestników Zjazdu Polskiego
Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w terminie 03-06 września 2015. Preferencyjne
warunki rezerwacji obowiązywać już będą od 02 września!!!!!

Przy rezerwacji Goście powołują się na hasło: „Zjazd Psychologów Społecznych” ,
Sieć Boutique Hotel’s to nowoczesne obiekty o wysokim standardzie wyposażenia wnętrz,
usytuowane w strategicznych punktach miast.
Marka Boutique Hotel’s powstała z myślą o Gościach ceniących sobie nowoczesność, komfort i
wygodę. Gwarantujemy zawsze najbardziej przyjazną obsługę, jednolity wygląd pokoi oraz
bogaty zakres świadczonych usług.
Z przyjemnością przedstawiamy nasze 4 łódzkie lokalizacje - 3 obiekty hotelowe oraz Hostel.

BOUTIQUE HOTEL’S

III

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 10/14
tel. 512 20 10 90
pilsudskiego@hotels24.com.pl
Obiekt położony w ścisłym centrum Łodzi, róg Al. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza, w bezpośrednim
sąsiedztwie Urzędu Marszałkowskiego i tak dzisiaj popularnego miejsca jak OFF Piotrkowska.
Boutique Hotel’s III znajduje się zaledwie 200m od Galerii Łódzkiej i tylko 50 m ulicy Piotrkowskiej.
Oferujemy naszym gościom 63 pokoje, łącznie 120 miejsc noclegowych.
Pokoje z bezpłatnym bezprzewodowy dostępem do Internetu, telewizorem LCD oraz zestawem do
przygotowania kawy i herbaty.
Na miejscu dostępny jest bezpłatny, zadaszony, monitorowany parking.

www.hotels24.com.pl

BOUTIQUE HOTEL’S

II

90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 8
tel. 512 20 10 80
rewolucji@hotels24.com.pl
Obiekt zlokalizowany w sąsiedztwie ulicy Piotrkowskiej, ok. 10 minut spacerem od Manufaktury.
Do dyspozycji Gości oddajemy 69 pokoi jedno, dwu i trzyosobowych oraz komfortowe apartamenty.
Wszystkie pokoje charakteryzują się eleganckim i gustownym wystrojem. W każdym pokoju czeka na
Gości zestaw powitalny kawa, herbata i woda mineralna. Część pokoi posiada piękne, przestronne
łazienki z wanną i kabiną natryskową.
Niewątpliwym atutem jest dostępna całą dobę pyszna, świeżo mielona kawa. W całym obiekcie
dostępne jest bezpłatne, bezprzewodowe łącze Internetowe. To idealne miejsce na pobyty służbowe,
jak również spotkania biznesowe i konferencje. Przy budynku znajduje się bezpłatny, monitorowany,
przestronny parking.

BOUTIQUE HOTEL’S I
93-193 Łódź, ul.Milionowa 25
tel. 512 221 011
milionowa@hotels24.com.pl
Obiekt dysponuje gustownie urządzonymi 64 pokojami jedno i dwuosobowymi z przestronną,
nowoczesną łazienką. Został on zaprojektowany przede wszystkim z myślą o Gościach podróżujących
służbowo. Wysoki standard wykończenia wnętrz, doskonała jakość obsługi, atrakcyjna lokalizacja z
bezproblemowym dojazdem z każdej strony miasta, sprawia, że Boutique Hotel's I jest chętnie
wybierany przez Gości biznesowych.
Bezpośrednio przy obiekcie znajduje się bezpłatny, monitorowany parking dla ponad 50 samochodów.

Naszym atutem są nowoczesne i komfortowe pokoje, doskonała lokalizacja, bezpłatne łącze
Internetowe, dostępna całą dobę pyszna, świeżo mielona kawa, bezpłatne monitorowane
parkingi, ale przede wszystkim bardzo indywidualne podejście do potrzeb naszych Gości.

www.hotels24.com.pl

BOUTIQUE HOSTEL
90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 17
kom. 512 22 10 22
stefanowskiego@hotels24.com.pl
Boutique Hostel oferuje 41 pokoi jedno, dwu i trzyosobowych
z TV oraz bezpłatnym dostępem do Internetu.
Atutem jest doskonała lokalizacja – blisko Atlas Areny,
w bezpośrednim sąsiedztwie Politechniki Łódzkiej oraz
Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ.
Przy Hostelu znajduje się bezpłatny parking.
Nowoczesne toalety i natryski są ogólnodostępne.
Śniadania serwowane są w formie „ Breakfast to go”.

Oferta obejmuje obiekty BHI, BHII , BHIII
Rodzaj pokoju

OFERTA SPECJALNA
Cena pokoju bez
śniadania

OFERTA SPECJALNA
Cena pokoju ze
śniadaniem

Pokój jednoosobowy

139 PLN

168 PLN

Pokój dwuosobowy

159 PLN

217 PLN

Pokój trzyosobowy

189 PLN

276 PLN

Śniadanie serwowane w formie urozmaiconego bufetu szwedzkiego.

OFERTA HOSTEL
Rodzaj pokoju

OFERTA SPECJALNA
Pokój BEZ śniadania

Pokój jednoosobowy

65 PLN

Pokój dwuosobowy

99 PLN

Pokój trzyosobowy

129 PLN

Śniadanie dodatkowo odpłatne w cenie 12 zł/os. Przygotowywane w wersji „na wynos”: 2
bułki, owoce, napój, słodki baton.
CENA POKOI W SIECI BOUTIQUE HOTEL’S OBEJMUJE:
- nocleg
- podatek VAT
- monitorowany parking
- Internet Wi-Fi
W obiektach hotelowych: BH I, BH II i BH III:
- śniadanie w formie urozmaiconego bufetu szwedzkiego
- wodę, kawę i herbatę w pokoju w obiektach hotelowych
- całodobowy dostęp do ekspresów ze świeżo mieloną kawą oraz czekoladą na gorąco

www.hotels24.com.pl

Warunki rezerwacji pokoi:
Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub mailowo powołując się na hasło:
„Zjazd Psychologów Społecznych”
Oferta nie łączy się z żadnymi innymi zniżkami ani ofertami.
Dla zagwarantowania rezerwacji obowiązuje 100% przedpłaty kartą kredytową/płatniczą lub przelewem
w dniu dokonania rezerwacji.
Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie dokonania przedpłaty.
W przypadku zmniejszenia lub anulowania rezerwacji zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Gości
kosztami pierwszej niewykorzystanej doby.

Boutique Hotel’s to gwarancja udanego pobytu!
POLECAMY POZOSTAŁE OBIEKTY I HOTELE NASZEJ SIECI:

Pozdrawiam i pozostaję do dyspozycji,
Agnieszka Graczyk
Dyrektor Sprzedaży
519 140 185
a.graczyk@hotels24.com.pl

www.hotels24.com.pl

