OFERTA HOTELOWA
GRAND PRIX - PUCHAR POLSKI
Lublin, 10 – 11.03.2018

Hotel Victoria - ul. Narutowicza 58/60 - 1 km od pływalni
Pokój 1 osobowy cena 180 zł/os.
Pokój 2 i 3 osobowy cena 160 zł/os.
Parking płatny w hotelu: 28 zł doba - sam. osobowy / 35 zł doba – bus / 70 zł doba – autokar
www.hotel.victoria.lublin.pl
Ostateczny termin zamówień: 9.02.2018. Zamówienia dokonują kluby w formacie pdf lub jpg tylko na
adres mailowy organizatora: noclegiMP@azs.umcs.pl 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. Podmioty wymagające na fakturze sformułowania „zakwaterowanie i wyżywienie” proszone są o
zaznaczenie tego na zamówieniu. Ostateczny termin zmian w zamówieniach: 28.02.2018. Po tym terminie
zamawiający
reguluje
100%
zamówienia.
Wpłaty
należności
za
zakwaterowanie
i wyżywienie możliwe będą do dnia 3.03.2018 tylko przelewem na konto podane w e-mailu zwrotnym po
dokonaniu rezerwacji.

Dodatkowa oferta:
Hotels Lublin - ul Podzamcze 7 - 2,5 km od pływalni
Pokoje 3 osobowe: 150 zł osobodzień
Pokoje 2 osobowe: 160 zł osobodzień
Pokoje 1 osobowe: 180 zł osobodzień
Parking bezpłatny: potrzebna wcześniejsza rezerwacja.
Tel: +48 81 747 44 07
Tel: +48 601 799 386
Fax: +48 81 444 42 40
e-mail: info@hotels-lublin.pl
http://www.hotel-lublin.pl
Ostateczny termin zamówień: 9.02.2018. Zamówienia dokonują kluby w formacie pdf lub jpg tylko na
adres mailowy organizatora: info@hotels-lublin.pl 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.
Podmioty wymagające na fakturze sformułowania „zakwaterowanie i wyżywienie” proszone są
o zaznaczenie tego na zamówieniu. Ostateczny termin zmian w zamówieniach: 28.02.2018. Po tym terminie
zamawiający
reguluje
100%
zamówienia.
Wpłaty
należności
za
zakwaterowanie
i wyżywienie możliwe będą do dnia 3.03.2018 na konto podane w e-mailu zwrotnym po dokonaniu
rezerwacji.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO LUBLINA

