OFERTA BOUTIQUE HOTEL’S DLA UCZESTNIKÓW
IX Zjazdu Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Szanowni Państwo,
Rezerwacja noclegów
Po 27.02.2017 roku rezerwacje będą dokonywane zgodnie z bieżącą dostępnością pokoi w Hotelu,
niemniej dla Gości Konferencji nadal na preferencyjnych warunkach. Przy rezerwacji prosimy o
powoływanie się na hasło: IX ZJAZD KATEDR.
Płatność za hotel
Gwarancją miejsca jest opłata na podstawie faktury proforma wystawionej przez Hotel w momencie
dokonania rezerwacji. Istnieje również możliwość dokonania opłaty przy zameldowaniu (sposób płatności:
karta kredytowa/gotówka), jednak w tym przypadku, należy poinformować pracownika Hotelu, w sytuacji
przyjazdu po godzinie 18.00 o przedłużeniu rezerwacji (rezerwacja zachowana jest jedynie do godziny 18tej planowanego dnia przyjazdu). Pracownik hotelu weryfikuje telefonicznie rezerwacje bez przedpłat na 2
dni przed planowanym przyjazdem.
Miejsca parkingowe
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w Hotelach (Boutique Hotel’s III – 35 miejsc,
Boutique Hotel’s II - 70 miejsc) informujemy, że nie ma możliwości rezerwacji miejsc parkingowych.
Przypominamy, że będą Państwo mieli zapewniony transport z obu hoteli do miejsca obrad
Konferencji.
Z poważaniem
Komitet Organizacyjny Konferencji

Sieć Boutique Hotel’s to nowoczesne obiekty o wysokim standardzie wyposażenia wnętrz, usytuowane w
strategicznych punktach miast. Marka Boutique Hotel’s powstała z myślą o Gościach ceniących sobie
nowoczesność, komfort i wygodę. Gwarantujemy zawsze najbardziej przyjazną obsługę, jednolity wygląd
pokoi oraz bogaty zakres świadczonych usług. Z przyjemnością przedstawiamy nasze dwie łódzkie
lokalizacje.

BOUTIQUE HOTEL’S III
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 10/14
tel. 512 20 10 90
pilsudskiego@hotels24.com.pl
Obiekt położony w ścisłym centrum Łodzi, róg Al. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu
Marszałkowskiego i tak dzisiaj popularnego miejsca jak OFF Piotrkowska.
Boutique Hotel’s III znajduje się zaledwie 200 m od Galerii Łódzkiej i tylko 50 m ulicy Piotrkowskiej.
Pokoje z bezpłatnym bezprzewodowy dostępem do Internetu, telewizorem LCD oraz zestawem do przygotowania kawy i herbaty.
Na miejscu dostępny jest bezpłatny, zadaszony, monitorowany parking.

www.hotels24.com.pl

BOUTIQUE HOTEL’S II
90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 8
tel. 512 20 10 80
rewolucji@hotels24.com.pl
Obiekt zlokalizowany w sąsiedztwie ulicy Piotrkowskiej, ok. 10 minut spacerem od Manufaktury.
Wszystkie pokoje charakteryzują się eleganckim i gustownym wystrojem. W każdym pokoju czeka na Gości zestaw powitalny
kawa, herbata i woda mineralna. Część pokoi posiada piękne, przestronne łazienki z wanną i kabiną natryskową.
Niewątpliwym atutem jest dostępna całą dobę pyszna, świeżo mielona kawa. W całym obiekcie dostępne jest bezpłatne,
bezprzewodowe łącze Internetowe. Przy budynku znajduje się bezpłatny, monitorowany, przestronny parking.

Oferta obejmuje obiekty BHII , BHIII
Rodzaj pokoju

OFERTA SPECJALNA
Cena pokoju ze
śniadaniem

OFERTA SPECJALNA
Cena pokoju bez
śniadania

Pokój jednoosobowy

129 PLN

109 PLN

Pokój dwuosobowy

164 PLN

149 PLN

Pokój trzyosobowy

194 PLN

169 PLN

Śniadanie serwowane w formie urozmaiconego bufetu szwedzkiego.
CENA POKOI W SIECI BOUTIQUE HOTEL’S OBEJMUJE:
- nocleg
- podatek VAT
- monitorowany parking
- Internet Wi-Fi
- śniadanie w formie urozmaiconego bufetu szwedzkiego
- wodę, kawę i herbatę w pokoju w obiektach hotelowych
- całodobowy dostęp do ekspresów ze świeżo mieloną kawą oraz czekoladą na gorąco

www.hotels24.com.pl

Warunki rezerwacji pokoi:
Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub mailowo powołując się na hasło:
„IX ZJAZD KATEDR”
Oferta nie łączy się z żadnymi innymi zniżkami ani ofertami.
W celu dokonania rezerwacji na preferencyjnych warunkach, zapraszamy do kontaktu bezpośrednio
z recepcją:

BOUTIQUE HOTEL’S III
Al. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź
+48 42 681 22 22
pilsudskiego@hotels24.com.pl
BOUTIQUE HOTEL’S II
ul. Rewolucji 1905r. 8, 90-273 Łódź
+48 42 630 63 15
rewolucji@hotels24.com.pl

Boutique Hotel’s to gwarancja udanego pobytu!

www.hotels24.com.pl

