NOCLEGI

HOTEL „BIAŁA GWIAZDA”
Ul. Reymonta 22
Pokój 1 osobowy – 220 zł
·

Pokój 2 osobowy – 220 zł

·

Pokój 3 osobowy –220 zł

·

Pokój 4 osobowy –220 zł

·

Studio (3+3) –300 zł

Wszystkie pokoje z łazienką, czajnikiem, TV i Wi-fi.

Parking bezpłatny.
Kontakt:
(12) 633 49 22
hotel@bialagwiazda.com.pl
www.bialagwiazda.com.pl

Hotel Alf
Ul. Klimeckiego 24
30-705 Kraków
Jeżeli uzbiera się więcej niż 15 os – wtedy cena noclegu to 80 zł/1os/1doba
+ ewentualnie śniadanie 25zł/1os/1doba
Jeżeli nie to:
1 os pokój – 155zł/1doba
2os pokój – 220z/1doba

3 os pokój – 300zł/1doba

Każdorazowo trzeba będzie dzwonić i pytać o dostępność

Restauracja hotelowa.*
Recepcja/ Rezerwacja:
tel./fax. (12) 656 19 42
recepcja@hotelalf.pl

Rezerwacja grupowa/ Marketing:
tel. (12) 652 73 05
rezerwacja@hotelalf.pl

Schronisko Młodzieżowe PTSM
Ul. Oleandry 4
30-060 Kraków
Poniżej dostępne pokoje:
2 osobowe z łazienką : 150 zł cena za pokój /noc
2 osobowe bez łazienki – 120zł cena za pokój/noc
3-4 osobowe /łóżka pojedyncze/- cena 60 os/noc
4-6-10 osobowe /łóżka piętrowe/ - cena 50zł os/noc
Dla 1 osoby:
Pokój 2 osobowy na wyłączność - z łazienką to koszt 100,00 zł os/noc
Pokój 2 osobowy na wyłączność - bez łazienki to koszt 80,00 zł os/noc
Obowiązkowo wypożyczenie pościeli: 10 zł/szt.
Wypożyczenie ręcznika 5,00 zł /szt.
W pokojach z łazienkami pościel i ręcznik w cenie noclegu.
Oferujemy również wyżywienie:

Śniadanie – 20 zł /os., obiadokolacja – 25 zł /os.
Możliwość zamówienia suchego prowiantu – cena do uzgodnienia
Posiłki wydawane są od godziny 7.00- 21.00.
Aby dokonać rezerwacji należy wypełnić formularz rezerwacyjny znajdujący się na naszej stronie
internetowej ( https://www.smkrakow.pl/rezerwacja-noclegi-pokoje ).
Na terenie schroniska znajduje się ogólnodostępna kuchnia i świetlica.
Oferujemy bezpłatny dostęp do internetu (WiFi).
Do Państwa dyspozycji oddajemy również miejsce na parkingu- gratis.
Aktualny cennik, zdjęcia obiektu i bieżące promocje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej .
Doba hostelowa zaczyna się o godzinie 16.00 a kończy o godz. 10.00 dnia następnego.
Schronisko zamknięte w godz. 23.00 - 06.00

Kontakt:
(12) 633 88 22
schronisko@smkrakow.pl
www.smkrakow.pl
Schronisko prosi o podanie listy osób wraz z nazwą grupy i danymi opiekuna!

Hotel Żaczek
Al. 3-go maja 5

Nocleg:
Cena grupowa (dot. grup powyżej 21 osób):
100,00 zł - miejsce w pokoju 2 - osobowym do pojedynczego wykorzystania
60,00- miejsce w pokoju 2- i 3 – osobowym
Poniżej przesyłam cennik indywidualny:
- cena indywidualna:
110,00 zł - pokój 1-osobowy

120,00 zł - miejsce w pokoju 2-osobowym do samodzielnego wykorzystania (w przypadku braku
dostępnych pokojów 1-osobowych)
150,00 zł - pokój 2-osobowy
175,00 zł - pokój 3-osobowy

Wyżywienie:
Śniadanie (bufet szwedzki) - 25,00 zł
Obiad/Obiadokolacja (II dania + kompot) - 25,00 zł /z deserem - 30,00 zł
Kolacja (bufet szwedzki) - 25,00 zł
Suchy prowiant - 25,00 zł
Kontakt
HOTELE STUDENCKIE W KRAKOWIE
ŻACZEK
Al. 3 Maja 5, 30-063 Kraków
Tel. +48 (12) 62-21-100
Tel. +48 (12) 62-21-300
Fax. +48 (12) 63-28-735
www.hotelestudenckie.pl
-----------------------------------------------------

Wyżej wymienione Hotele, Hostele znajdują się w bliskości miejsca Zawodów oraz Starego Miasta
niekonieczny dojazd samochodami jak również komunikacją miejską.

