OFERTA HOTELOWA
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14 – letnich; Lublin, 3-5.03.2017
Ostateczny termin zamówień: 16.02.2017. Zamówienia dokonują kluby w formie pdf lub scan na adres
mailowy organizatora: noclegiMP@azs.umcs.pl na załączonym druku z podpisem osób uprawnionych do
zaciągania zobowiązań finansowych. Wymagany jest telefon osoby odpowiedzialnej za zamówienie oraz
dane do wypisania faktury. Ostateczny termin zmian w zamówieniach: 22.02.2017. Po tym terminie
zamawiający reguluje 100% zamówienia. Wpłaty należności za zakwaterowanie i wyżywienie możliwe
będą do dnia 28.02.2017 tylko przelewem na konto:
06 1140 1094 0000 5556 3300 1038
KU AZS UMCS Lublin; 20-032 Lublin; ul. Langiewicza 22
Hotel Huzar - ul. Spadochroniarzy 5 - 3,5 km od pływalni:
Pokoje: 1 i 2 osobowe oraz 1 osobowe z dostawką: 130 zł osobodzień
Faktura za zakwaterowanie osobno i za wyżywienie osobno.
koszt parkingu za sam. osobowy: 7,-zł/ dobę brutto; koszt parkingu dla autokaru: 25,-zł/dobę brutto
www.hotelewam.pl
Hotels Campanile – ul. Lubomelska 14 - 2,2 km od pływalni
Pokoje 1 osobowe: 200 zł osobodzień
Pokoje 2 osobowe: 150 zł osobodzień
Parking monitorowany.
http://www.campanile-lublin.pl
Hotels Lublin - ul Podzamcze 7 - 2,5 km od pływalni
Pokoje 3 osobowe: 130 zł osobodzień
Pokoje 2 osobowe: 135 zł osobodzień
Parking bezpłatny: potrzebna wcześniejsza rezerwacja.
http://www.hotel-lublin.pl
Hotel Rubikon - ul. Frezerów 2 - 4,6 km od pływalni
Pokój 2 osobowy classic cena 140 zł/os.
Pokój 2 osobowy lux cena 170 zł/os.
Pokój 2 osobowy segment cena 130 zł/os.
http://rubikon.lublin.pl/pl/
Hotel Victoria - ul. Narutowicza 58/60 - 1 km od pływalni
Pokój 1 osobowy cena 160 zł/os.
Pokój 2 i 3 osobowy cena140 zł/os.
Parking płatny: 28 zł doba - sam. osobowy / 35 zł doba – bus / 70 zł doba – autokar
www.hotel.victoria.lublin.pl
Hotel In Between (czterogwiazkowy) , Panieńszczyzna 15p, 21-002 Panieńszczyzna 11 km od pływalni
pokoje 2 osobowe twin, z dwoma łóżkami
pokoje 1 lub dwusobowe z jednym podwójnym łóżkiem,
i apartamenty: łóżko podwójne, sofa i dostawka max. 4 osoby.
Cena 160 zł/osoba z wyżywieniem
http://www.inbetween-hotel.pl/
WSZYSTKIE CENY OBEJMUJĄ WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

