OFERTA HOTELOWA
GRAND PRIX - PUCHAR POLSKI
Lublin, 23 – 24.03.2019

Ostateczny termin zamówień we wszystkich hotelach: 4.03.2019 r. Zamówienia dokonują kluby w
formacie pdf lub jpg na adres mailowy wskazany przy każdym hotelu na załączonym druku z podpisem
osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań finansowych. Kluby będą kwaterowane według
kolejności zgłoszeń. Wymagany jest numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za zamówienie oraz dane
do wypisania faktury. Ostateczny termin zmian w zamówieniach: 18.03.2019 r. Po tym terminie
zamawiający reguluje 100% zamówienia. Wpłaty należności należy dokonać przelewem na konto podane
w e-mailu zwrotnym po dokonaniu rezerwacji.

Hotel Victoria - ul. Narutowicza 58/60 - 1 km od pływalni

• 230 zł/ osobodzień + pełne wyżywienie - pokój 1 osobowy
• 190 zł/osobodzień + pełne wyżywienie - pokój 2, 3 osobowy
Parking płatny w hotelu: 28 zł doba - sam. osobowy / 35 zł doba – bus / 70 zł doba – autokar
Druk zamówienia wysyłamy na maila organizatora: noclegiMP@azs.umcs.pl
www.hotel.victoria.lublin.pl
Szczególnie zapraszamy do nowo otwartego Lubhotelu, położonego w bliskiej lokalizacji do pływalni
Aqua Lublin i w atrakcyjnych cenach jak na wysoki jego standard.

LubHotel - ul Krańcowa 107a - 2,5 km od pływalni:
• 210 zł/ osobodzień + pełne wyżywienie - pokój 1 osobowy Biznes
• 180 zł/osobodzień + pełne wyżywienie - pokój 2, 3 osobowy
Darmowy parking
Istnieje możliwość zakwaterowania w hotelu bez pełnego wyżywienia:
1-os. ze śniadaniem - 160 zł/doba
Cena promocyjna obowiązuje
2-os. ze śniadaniem - 190 zł/doba
przy podaniu kodu rabatowego
3-os. ze śniadaniem - 240 zł/doba
"pływanie" w bezpośredniej
4-os. Studio ze śniadaniem - 380 zł/doba
rezerwacji z hotelem.
Druk zamówienia wysyłamy bezpośrednio do hotelu: info@lubhotel.pl
www.lubhotel.pl

Hotels Lublin - ul Podzamcze 7 - 2,5 km od pływalni
160 zł/osobodzień + pełne wyżywienie - pokój 1 osobowy
150 zł/ osobodzień + pełne wyżywienie - pokój 2/3 osobowy
Parking bezpłatny: potrzebna wcześniejsza rezerwacja.
Druk zamówienia wysyłamy bezpośrednio do hotelu: info@hotels-lublin.pl
http://www.hotel-lublin.pl
•
•

ARCHE Hotel Lublin - ul. Zamojska 30 – 400 m od pływalni
• 169 zł – pokój 1 osobowy (śniadania w formie bufetu są wliczone w cenę noclegu- koszt śniadania to 40 zł)
• 209 zł – pokój 2 osobowy (śniadania w formie bufetu są wliczone w cenę noclegu- koszt śniadania to 40 zł)
• Kolacja w formie bufetowej (zorganizowana dla grupy) 54zł
• Obiad w formie bufetowej (zorganizowanej dla grupy) 54zł
• Parking - 40zł/auto osobowe
Druk zamówienia wysyłamy bezpośrednio do hotelu: recepcja@archehotellublin.pl
www.archehotellublin.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO LUBLINA

