
„CENTRUM-HOTELE” Sp. z o. o. 
 
 
 

Uczestników Zawodów 
 

GRAND PRIX – PUCHAR POLSKI 2014 
 

 zapraszamy  
do rezerwowania noclegów  

w trzech hotelach sieci  
Centrum-Hotele w Łodzi. 

 
Na noclegi w terminie 07- 09.11.2014 

obowiązuje cennik specjalny:  
 
 
 
 
 
 

                                                          

 
 
 



 
HOTEL ŚWIATOWIT***                      
Łódź, al. Kościuszki 68 
 
Hotel położony w centrum miasta, tuż przy 
ul. Piotrkowskiej, ok. 3,5 km od słynnej 
Manufaktury i ok.3,6 km od dworca Łódź-
Kaliska. Część pokoi urządzona jest  
w stylu ludowym. 
 
 
 

Pokoje CENA ZA 1 OSOBĘ ZA PAKIET 1 dniowy 
(zawiera nocleg, pakiet żywieniowy* i VAT) 

1 osobowe lub miejsce w pokoju 2 i 3-osobowym 120 zł 

*    pakiet żywieniowy 1- dniowy obejmuje:  1 śniadanie, 1 obiad, 1 kolacje 
      od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu 
 
      pakiet żywieniowy 2- dniowy obejmuje:  2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje 
      od kolacji w dniu: 07.11.2014 do obiadu w dniu 09.11.2014 

 
Parking przy hotelu dla Gości hotelowych – płatny od 15 zł/dobę w zależności  

od rodzaju pojazdu 
 

Rezerwacja: tel. 042 636 38 17, fax. 042 636 52 91;   
e-mail: swiatowit@centrumhotele.pl 

 
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność pisemnych zgłoszeń.  

Ceny obowiązują przy rezerwacji do dnia 30.10.2014. Po tym terminie ceny mogą zostać podwyższone. 
 

 
 

Warunki rezerwacji 
 
Rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie FORMULARZA REZERWACJI  
i wysłanie go faksem lub mailem do recepcji wybranego hotelu.  
 
Rezerwacje będą potwierdzane w ramach dostępności miejsc. Goście otrzymają pisemne potwierdzenie 
rezerwacji, lub informację o braku wolnych miejsc. 
 
 

                                                              
 



 
HOTEL POLONIA PALAST** 
Łódź, ul. Narutowicza 38 
 
Hotel Polonia Palast** to 100 letni obiekt  
„z duszą”, wpisany do Rejestru Zabytków. 
Położony jest około 400 m od ul. Piotrkowskiej 
(głównej arterii handlowo-rozrywkowej miasta) 
oraz ok. 1 km od słynnej łódzkiej Manufaktury. 
 
 
 
 

Pokoje CENA ZA 1 OSOBĘ ZA PAKIET 1 dniowy 
(zawiera nocleg, pakiet żywieniowy* i VAT) 

1 osobowe lub miejsce w pokoju 2 i 3-osobowym 120 zł 

*    pakiet żywieniowy 1- dniowy obejmuje:  1 śniadanie, 1 obiad, 1 kolacje 
      od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu 
 
      pakiet żywieniowy 2- dniowy obejmuje:  2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje 
      od kolacji w dniu: 07.11.2014 do obiadu w dniu 09.11.2014 
 
     Obiady serwowane w restauracji hotelu Światowit ***, śniadania i kolacje w hotelu Polonia** 

 
Parking strzeżony około 200 m od hotelu – od 30zł/za dobę w zależności od rodzaju pojazdu; 

 
Rezerwacja: tel. 042 632 87 73, fax. 042 633 18 96;   

e-mail: polonia@centrumhotele.pl 
 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność pisemnych zgłoszeń. 
Ceny obowiązują przy rezerwacji do dnia 30.10.2014. Po tym terminie ceny mogą zostać podwyższone. 
 
 
Warunki rezerwacji 
 
Rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie FORMULARZA REZERWACJI  
i wysłanie go faksem lub mailem do recepcji wybranego hotelu.  
 
Rezerwacje będą potwierdzane w ramach dostępności miejsc. Goście otrzymają pisemne potwierdzenie 
rezerwacji, lub informację o braku wolnych miejsc. 
 
 
 

                                                         
 
 



 
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.  
 
 
 

Pokoje CENA ZA 1 OSOBĘ ZA PAKIET 1 dniowy 
(zawiera nocleg, pakiet żywieniowy* i VAT) 

1 osobowe lub miejsce w pokoju 2 i 3-osobowym 120 zł 

*    pakiet żywieniowy 1- dniowy obejmuje:  1 śniadanie, 1 obiad, 1 kolacje 
      od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu 
 
      pakiet żywieniowy 2- dniowy obejmuje:  2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje 
      od kolacji w dniu: 07.11.2014 do obiadu w dniu 09.11.2014 
 
     Obiady serwowane w restauracji hotelu Światowit ***, śniadania i kolacje w hotelu Savoy** 

 
Parking strzeżony około 200m od hotelu – od 30zł/za dobę w zależności od rodzaju pojazdu; 

 
Rezerwacja: tel. 042 632 93 60, fax. 042 632 93 68;   

e-mail: savoy@centrumhotele.pl 
 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność pisemnych zgłoszeń. 
Ceny obowiązują przy rezerwacji do dnia 30.10.2014. Po tym terminie ceny mogą zostać podwyższone. 
 
 
Warunki rezerwacji 
 
Rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie FORMULARZA REZERWACJI  
i wysłanie go faksem lub mailem do recepcji wybranego hotelu.  
 
Rezerwacje będą potwierdzane w ramach dostępności miejsc. Goście otrzymają pisemne potwierdzenie 
rezerwacji, lub informację o braku wolnych miejsc. 
 
 

                                                             
 


