POLECANE HOTELE
Hotel:
standard:
dostępny termin:
liczba noclegów:
email:
tel:
strona www:
Rodzaj pokoju

UMK
**
13-14.09.2017
1
hotel.umk@umk.pl
56 611 28 00
http://www.umk.pl/uslugi/hotel/
Cena brutto za 1 dobę - nocleg ze śniadaniem (zł)

Pokój 1-osobowy
Pokój 2-osobowy
Pokój 1-osobowy LUX
Pokój 2-osobowy LUX
Pokój 1-osobowy ze wspólną łazienką
Pokój 2-osobowy ze wspólną łazienką

120,00
200,00
150,00
250,00
100,00
170,00

Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00.
Hotel Uniwersytecki znajdujący się w sąsiedztwie ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego to
nowy obiekt położony w spokojnej okolicy, w niewielkiej odległości od centrum (ok. 15 min. pieszo).
Pokoje wyposażone są w TV, radio, telefon, lodówkę oraz bezpłatny dostęp do Internetu.
Korzystanie z parkingu jest bezpłatne.

Hotel:
standard:
dostępny termin:
liczba noclegów:
email:
tel:
strona www:
Rodzaj pokoju

Kopernik
**
13-15.09.2017
2
kopernik@amwhotele.pl
56 659 73 33
http://www.hotelewam.pl/634-hotel-kopernik-torun.html
Cena brutto za 1 dobę - nocleg ze śniadaniem (zł)

Pokój 1-osobowy
Pokój 2-osobowy
Pokój 3-osobowy

155,00
200,00
255,00

Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00.
Hotel Kopernik położony jest w ścisłym centrum Torunia, nieopodal malowniczej, zabytkowej
Starówki, wpisanej na Listę UNESCO.

Swoim Gościom oferuje noclegi w komfortowo urządzonych pokojach standard oraz pokoje typu
komfort, wyposażonych w TV, telefon, dostęp do Internetu, czajnik, suszarkę do włosów.
Hotel dysponuje parkingiem – 60 miejsc parkingowych (15zł/doba samochód osobowy).

Hotel:
standard:
dostępny termin:
liczba noclegów:
email:
tel:
strona www:

Rodzaj pokoju

Ibis Budget Toruń
*
13-15.09.2017
2
h7147@accor.com
56 657 60 01
http://www.ibis.com/pl/hotel-7147-ibis-budgettorun/index.shtml
Cena brutto za 1 dobę - nocleg ze śniadaniem (zł)

SGL
DBL (ŁÓŻKO MAŁŻEŃSKIE)
TWIN (DWA POJEDYNCZE ŁÓŻKA)

156,99
178,98
178,98

Doba hotelowa trwa od godz. 12:00 do godz. 12:00.
Ekonomiczny hotel ibis budget Torun (dawny Etap hotel) zlokalizowany jest w bezpośrednim
sąsiedztwie toruńskiej Starówki.
Hotel oferuje gościom nocleg w komfortowych pokojach z łazienką z prysznicem, telewizorem,
klimatyzacją i bezprzewodowym dostępem do Internetu.
Na terenie hotelu znajduje się parking (19zł/doba).
Zachęcamy do dokonywania rezerwacji przez strony internetowe
www.accorhotels.com. Można zarezerwować noclegi w cenach promocyjnych.

Hotel:
standard:
termin:
liczba noclegów:
email:
tel:
strona www:
Rodzaj pokoju
Pokój 1 - osobowy
Pokój 2 - osobowy
Pokój 3 - osobowy

www.ibis.com

lub

Filmar
****
13-15.09.2017
2
recepcja@hotelfilmar.pl
56 669 48 00
http://www.hotelfilmar.pl/
Cena brutto za 1 dobę - nocleg ze śniadaniem (zł)
215.00
250.00
275.00

Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00.
Krótki spacer dzieli nas od toruńskiej Starówki, która pozwala w pełni poczuć klimat tego pięknego
miasta.
W standardzie pokoi hotelowych znajduje się indywidualnie sterowana klimatyzacja, sejf na laptopa,
zestaw kawowy, minibar, telewizor LCD, suszarka do włosów, bezpłatny dostęp do internetu.
Posiadamy 200 miejsc na monitorowanym parkingu. Korzystanie z parkingu jest wliczone w cenę.
Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania ze Strefy Aktywnego Wypoczynku (fitness, jacuzzi,
sauna).
Hasło, na które należy się powołać, aby uzyskać preferencyjne stawki zostanie przekazane
uczestnikom konferencji.

