OFERTA BEDROOMS DLA GOŚCI XVI KONFERENCJI ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2017
Oferta obowiązuje w terminie 07-10.06.2017
Zapraszamy do zapoznania się z ofertę zakwaterowania w naszych obiektach BedRooms dla uczestników Konferencji.
Preferencyjne warunki rezerwacji obowiązywać będą w terminie 07-10.06.2017 r. na hasło: ALERGIA 2017.
Posiadamy dwa obiekty w Łodzi:
BedRooms Piotrkowska 64 – zlokalizowany w samym centrum miasta w sercu ulicy Piotrkowskiej
BedRooms 3 maja 15a – zlokalizowany z dala od zgiełku, wśród zieleni, z oczkiem wodnym
Z obu obiektów jest ok. 10 minut jazdy samochodem od hali EXPO, gdzie będzie miała miejsce Konferencja

BedRooms Piotrkowska 64
Usytuowany jest w XIX–wiecznej kamienicy i oferuje 41
apartamentów o trzygwiazdkowym standardzie.

Do dyspozycji Gości pokoje oraz apartamenty z TV
i bezpłatnym dostępem do Internetu. W każdym pokoju
znajduje się łazienka wyposażona w kabinę prysznicową,
suszarkę oraz zestaw ręczników i kosmetyków.
Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do zapewnienia
bazy noclegowej. Dysponujemy również salą konferencyjną
dla max. 35-40 osób.
W obiekcie hotelowym znajduje się także restauracja,
jesteśmy więc w stanie zadbać o catering dla Państwa.
Obiekt posiada własny, obszerny monitorowany parking.

CENNIK BEDROOMS PIOTRKOWSKA 64 DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:

Rodzaj pokoju

Cena pokoju bez
śniadania

Cena pokoju ze
śniadaniem

1-os economy

115,00 zł

135,00 zł

2-os do pojedynczego
wykorzystania

125,00 zł

145,00 zł

2-osobowy

145,00 zł

185,00 zł

3-osobowy

160,00 zł

220,00 zł

W celu dokonania rezerwacji na preferencyjnych warunkach, zapraszamy do
kontaktu bezpośrednio z recepcją:
tel. +48 730 64 64 64
mail: piotrkowska@hotelebedrooms.pl
www.bedrooms64.pl

BedRooms 3 Maja 15a

Położony w cichej i spokojnej okolicy, a zarazem w bliskiej
odległości od centrum miasta.
Obiekt hotelowy znajduje się blisko tras łączących Łódź ze
Śląskiem oraz Łódź z Pomorzem.
Teren jest ogrodzony. Posiadamy ogród z oczkiem wodnym
oraz miejsce na grilla. Do dyspozycji Gości salka
z kominkiem, TV oraz miłą muzyką.
Do dyspozycji Gości pokoje oraz apartamenty z TV
i bezpłatnym dostępem do Internetu. W każdym pokoju
znajduje się łazienka wyposażona w kabinę prysznicową,
suszarkę oraz zestaw ręczników i kosmetyków.
Goście mogę również skorzystać z bezpłatnego, strzeżonego
parkingu, który znajduje się na terenie obiektu.
BedRooms posiada również profesjonalnie wyposażoną
salkę konferencyjną.
Do dyspozycji organizatorów spotkań biznesowych w sali
znajduje się duży telewizor z wejściem HDMI, dostęp do
bezprzewodowego
Internetu
oraz
profesjonalne
nagłośnienie i oświetleniem.

CENNIK BEDROOMS 3 MAJA 15A DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:

Rodzaj pokoju

Cena pokoju bez
śniadania

Cena pokoju ze
śniadaniem

1-os economy

95,00 zł

110,00 zł

2-os do pojedynczego
wykorzystania

105,00 zł

120,00 zł

2-osobowy

115,00 zł

150,00 zł

3-osobowy

145,00 zł

190,00 zł

W celu dokonania rezerwacji na preferencyjnych warunkach, zapraszamy do
kontaktu bezpośrednio z recepcją:
tel. +48 513 50 51 51
mail: 3maja@hotelebedrooms.pl
www.bedrooms64.pl

