
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych lat 14 Olsztyn  
05-07.07.2019 r. 

 
 Podpisane zgłoszenia rezerwacji na załączonym druku zamówienia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 24.06.2019r. Zmiany dotyczące wyżywienia i zakwaterowania będą uwzględniane do 26.06.2019 r. na: 
email:ireknalazek@gmail.com     tel. 669524893 W zamówieniu prosimy podać preferowane miejsce 
zakwaterowania, oraz obowiązkowo numer telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za zamówienie. 
Zamówienia bez numeru telefonu i podpisu nie będą uwzględniane. Decyduje kolejność. 
 
Hostel „ Relaks”   http://ssmolsztyn.pl/ zapewnione wyżywienie (śniadanie ,obiad, kolacja) 
-pokoje dwuosobowe : koszt osobodnia -128,80 zł  (studenci/ ważna legitymacja) 
-pokoje dwuosobowe: koszt osobodnia -141 zł  (osoby dorosłe) 
 
Hotel „Wulpink” (nad jeziorem) http://www.wulpink.pl/    Majdy-Stawiguda,20min dojazd) 
-pokoje jedno, dwu, trzy, czteroosobowe (śniadanie, obiad, kolacja): koszt osobodnia -135zł 
-pokoje jedno, dwu, trzy, czteroosobowe (śniadanie, obiad, kolacja):koszt osobodnia- 115 zł 
 
Hotel „Kopernik”   http://www.hotelkopernik.info/    zapewnione wyżywienie(śniadanie ,obiad ,kolacja+ 
dojazd)  
-pokoje dwuosobowe :koszt osobodnia-155zł  
-pokój jednoosobowy: koszt osobodnia-185 zł 
 
Hotel „Manor” ( nad jeziorem) http://manorhotel.pl/   zapewnione wyżywienie (śniadanie ,obiad ,kolacja+ 
dojazd)  
-pokoje trzy-czteroosobowe : koszt osobodnia- 150zł  
-pokój jednoosobowy : koszt osobodnia - 200 zł  
 
Hotel ,,Villa Pallas'' http://villapallas.pl/ -zapewnione wyżywienie (śniadanie ,obiad , kolacja ) -parking 
15zł doba  
-pokoje dwu-trzyosobowe : koszt osobodnia-160 zł 
 -pokój jednoosobowy : koszt osobodnia-190 zł 
 -apartament( 3 osobowy) : koszt osobodnia -200zł 
 
Hotel „Park” https://olsztyn.hotelepark.pl/ -zapewnione wyżywienie (śniadanie ,obiad ,kolacja+ dojazd)  
-pokoje standard dwu lub trzyosobowe : koszt osobodnia-190 zł 
-pokoje standard jednoosobowe : koszt osobodnia-250 zł 
 
Hotel „Kur”(nad jeziorem) http://www.hotelkur.pl/ -zapewnione wyżywienie (śniadanie ,obiad ,kolacja+ 
dojazd)  
-pokoje dwu lub trzyosobowe: koszt osobodnia-175zł 
-pokój jednoosobowy : koszt osobodnia-235 zł 
 
Hotel „Omega” (nad jeziorem) http://www.omegahotel.pl/  -zapewnione wyżywienie (śniadanie ,obiad 
,kolacja) 
-pokoje dwu lub trzyosobowe: koszt osobodnia -220 zł 
-pokój jednoosobowy : koszt osobodnia -295 zł  
 
Hotel „Wileński” http://www.hotelwilenski.com/  -zapewnione wyżywienie (śniadanie ,obiad ,kolacja) 
 
-pokoje dwu lub trzyosobowe: koszt osobodnia -185 zł 
-pokój jednoosobowy : koszt osobodnia -280 zł 
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