OFERTA HOTELOWA
LIGA SMS; Lublin, 1-2.06.2018
Ostateczny termin zamówień: 30.04.2018. Zamówienia dokonują szkoły w formacie PDF lub JPG
bezpośrednio w wybranym hotelu, tylko na załączonym druku z podpisem osób uprawnionych do
zaciągania zobowiązań finansowych. Wymagany jest numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za
zamówienie. Ostateczny termin zmian w zamówieniach: 28.05.2018. Po tym terminie zamawiający
reguluje 100% wartości zamówionej usługi. Rezerwacje i wpłaty należności bezpośrednio w wybranym
hotelu.
Hotel Huzar - ul. Spadochroniarzy 5 - 3,5 km od pływalni:
Pokój 1 osobowy cena 140 zł - 36 pokoi
Pokój 2 osobowy cena 180 zł - 6 pokoi (w tym dwa pokoje połączone wspólnym przejściem)
Śniadanie w cenie noclegu. W restauracji: obiad 20,00 zł, kolacja 20,00 zł.
Faktura za zakwaterowanie osobno i za wyżywienie osobno.
Koszt parkingu płatny w hotelu: dla autokaru: 50,-zł/dobę brutto
www.hotelewam.pl
REZERWACJA: e-mail: huzar@amwhotele.pl, tel: +48 81 533 01 44, restauracja: 519 144 864
Hotel Rubikon – ul. Frezerów 2 - 4,8 km od pływalni
Pokoje typu Classic 2 os. 160,00 zł - 20 pokoi
1 os. 100,00 zł - 4 pokoje
Pokoje typu Lux
2 os. 180,00 zł - 30 pokoi
3 os. 230,00 zł - 10 pokoi
1 os. 130,00 zł - 6 pokoi
Śniadanie w cenie noclegu. Obiad 20,00 zł. Kolacja 20,00 zł.
Własny parking
http://rubikon.lublin.pl/pl/
REZERWACJA: e-mail: info@rubikon.lublin.pl, tel: +48 81 710 14 00
Hotels Lublin - ul Podzamcze 7 - 2,5 km od pływalni
Pokoje 3 osobowe: 156 zł - 25 pokoi
Pokoje 2 osobowe: 120 zł - 29 pokoi
Pokoje 1 osobowe: 80 zł – 7 pokoi
Śniadanie (w formie bufetu) – 20 zł. Obiad 28,00 zł. Kolacja 25,00 zł (zimna płyta + danie ciepłe)
Parking bezpłatny: potrzebna wcześniejsza rezerwacja.
http://www.hotel-lublin.pl
REZERWACJA: e-mail: info@hotels-lublin.pl, tel: +48 81 747 44 07, +48 601 799 386
Hotel Victoria - ul. Narutowicza 58/60 - 1 km od pływalni
Pokój 1 osobowy cena 140 zł - 67 pokoi
Pokój 2 osobowy cena 200 zł - 70 pokoi
Pokój 3 osobowy cena 300 zł - 20 pokoi
Śniadanie w cenie noclegu. Obiad 35,00 zł. Kolacja 35,00 zł.
Parking płatny w hotelu: 28 zł doba - sam. osobowy / 35 zł doba – bus / 70 zł doba – autokar
www.hotel.victoria.lublin.pl
REZERWACJA: e-mail: info@victorialublin.pl, tel: +48 81 532 70 11
Hotel Waksman Sport Lublin ul. Krochmalna 13g - 1,4 km od pływalni
Pokoje typu Ekonomia 1 os. 70,00 zł - 2 pokoje
2 os. 120,00 zł - 9 pokoi
3 os. 160,00 zł - 5 pokoi
Pokoje typu Standard 1 os. 80,00 zł - 2 pokoje
2 os. 129,00 zł - 6 pokoi
3 os. 169,00 zł - 1 pokój
Pokoje typu Biznes
1 os. 99,00 zł - 3 pokoje
2 os. 139,00 zł - 6 pokoi
3 os. 179,00 zł - 1 pokój
Śniadanie 20,00 zł. Obiad 30,00 zł. Kolacja 20,00 zł.
Parking płatny w hotelu: 14 zł doba - sam. osobowy / bus i 25 zł doba – autokar
http://www.waksmansport.pl/
REZERWACJA: e-mail: recepcja@waksmansport.eu, tel: +48 81 44 80 774

UWAGA: Istnieje możliwość zamówienia obiadu, ewentualnie kolacji w dniu 2.06.2018 r.
w restauracji na basenie AQUA

