UCZESTNIKÓW I GOŚCI „BIEGU ULICĄ PIOTRKOWSKĄ”
zapraszamy do korzystania z noclegów w okresie: 25-27.05.2018r.
w 3 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi.
Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie dla Państwa:

HOTEL ŚWIATOWIT***
Łódź, al. Kościuszki 68
Hotel położony w centrum miasta, tuż przy
ul. Piotrkowskiej, ok. 3,5 km od słynnej
Manufaktury i ok.3,6 km od dworca ŁódźKaliska. Część pokoi urządzona jest
w stylu ludowym.
Hotel posiada własną restaurację.

Rodzaje pokoi

CENA SPECJALNA
ZA
1 POKÓJ, ZA 1 DOBĘ
(zawiera rabat, śniadanie
i VAT)

1 osobowy
15 m2 . Wyposażenie: pokoje w stylu ludowym lub standardowym, łóżko 90 x 200 cm, łazienka z
prysznicem, telewizor, radio, telefon, Internet. Część pokoi z klimatyzacją

2 osobowy
15 m2 . Wyposażenie: łazienka z prysznicem, łóżka pojedyncze lub małżeńskie, telewizor, radio,
telefon, Internet. Modernizacja pokoi w 2006 r. Część pokoi posiada klimatyzację.

110 zł

160 zł

pokój 3 osobowy
36 m2 . Wyposażenie: pokój trzyosobowy składający się z dwóch pomieszczeń. W jednym
znajduje się łóżko małżeńskie typu „queen bed” o wymiarach 200 x 160 cm; w drugim 2 łóżka,
każde o wymiarach 90 x 200 cm. W pokoju znajdują się także: dwie łazienki, przedpokój z dużą
szafą, telewizor, radio, telefon, Internet, klimatyzacja.

śniadanie (07.00-10.00)

240 zł

w cenie
Parking przy hotelu dla Gości hotelowych – płatny od 15 zł/dobę w zależności
od rodzaju pojazdu

REZERWACJA: tel. 42 636 36 37
e-mail: swiatowit@centrumhotele.pl
Informacje o hotelu: www.swiatowit.centrumhotele.pl

HOTEL SAVOY**
Łódź, ul. Traugutta 6
Hotel w stylu retro, Goście wjeżdżają na
piętra zabytkową windą z obsługą. Hotel
położony jest doskonale, tuż przy sławnej
ul. Piotrkowskiej będącej wizytówką Łodzi.
W pobliżu znajdują się: kina, puby
i restauracje. Do stacji PKP Łódź Fabryczna
jest stąd około 500 m.

Rodzaje pokoi

1 osobowy
Od 12-16 m2- , położenie - od dziedzińca. Wyposażenie: łazienka z prysznicem, TV, radio,
telefon

CENA SPECJALNA
ZA
1 POKÓJ, ZA 1 DOBĘ
(zawiera rabat,
śniadanie i VAT)
100 zł

2 osobowy
20 m2 , położenie - od dziedzińca lub od frontu. Pokoje składają się z jednego pomieszczenia
lub sypialni i pokoju dziennego.
Wyposażenie: łazienka z prysznicem, łóżka pojedyncze
lub małżeńskie, telewizor, radio, telefon, Internet.

150 zł

3 osobowy
20 m2 , położenie - od dziedzińca lub od frontu. Pokoje składają się z jednego pomieszczenia
lub sypialni i pokoju dziennego.
Wyposażenie: łazienka z prysznicem, łóżka pojedyncze
lub małżeńskie, telewizor, radio, telefon, Internet.

Śniadanie (07.00-10.00)

225 zł
w cenie

REZERWACJA: tel. 42 632 93 60
e-mail: savoy@centrumhotele.pl
Informacje o hotelu: www.savoy.centrumhotele.pl

HOTEL POLONIA PALAST**
Łódź, ul. Narutowicza 38
Hotel Polonia Palast** to 100 letni obiekt
„z duszą”, wpisany do Rejestru Zabytków.
Położony jest bezpośrednio przy stacji PKP
Łódź Fabryczna, około 400 m od ul.
Piotrkowskiej (głównej arterii handloworozrywkowej miasta) oraz ok. 1 km od słynnej
łódzkiej Manufaktury.

Rodzaje pokoi

CENA SPECJALNA
ZA
1 POKÓJ, ZA 1 DOBĘ
(zawiera rabat, śniadanie
i VAT)

1 osobowy
Powierzchnia 16 m2. . Wyposażenie: łazienka z wanną lub prysznicem, łóżko 100x200 cm,
telewizor, radio, telefon. Położenie: od ulicy.

100 zł

2 osobowy
Powierzchnia 16 m2. Wyposażenie: łazienka z wanną lub prysznicem, łóżka pojedyncze
lub małżeńskie, telewizor, radio, telefon.
Położenie: od ulicy. Możliwość dostawki.

150 zł

3 osobowy
Powierzchnia 16 m2. Wyposażenie: łazienka z wanną lub prysznicem, łóżka pojedyncze
lub małżeńskie, telewizor, radio, telefon.
Położenie: od ulicy.

Śniadanie (07.00-10.00)

225 zł
w cenie

REZERWACJA: tel. 42 632 87 73
e-mail: polonia@centrumhotele.pl
Informacje o hotelu: www.polonia.centrumhotele.pl

WARUNKI REZERWACJI, PŁATNOŚCI I ANULACJI DLA UCZESTNIKÓW
„BIEGU ULICĄ PIOTRKOWSKĄ”
w terminie: 25-27.05.2018 r.
Rezerwacja może być dokonana telefonicznie lub mailowo. Aby skorzystać z powyższych cen z rabatem konieczne jest
podanie hasła: „BIEG ULICĄ PIOTRKOWSKĄ” oraz dokonanie gwarancji rezerwacji.
2. Obowiązkowa jest gwarancja w wysokości minimum 50% wartości rezerwacji poprzez: preautoryzację na karcie
płatniczej/kredytowej lub przelew na konto Centrum-Hotele. Druk preautoryzacji w języku polskim i angielskim dostępny
jest w Recepcji Hotelu.
Istnieje możliwość skorzystania z zakwaterowania bez wcześniejszej rezerwacji bezpośrednio w hotelu, w miarę dostępności
pokoi. Aby skorzystać z cen specjalnych konieczne jest podanie w recepcji hasła „BIEG ULICĄ PIOTRKOWSKĄ”
3. Rezerwacje traktowane są jako rezerwacje gwarantowane (tzn. wymagają formy pisemnej i nie podlegają automatycznej
anulacji przez hotel o godz. 19.00 w przypadku braku przyjazdu Gościa do tego czasu). Rezerwacje gwarantowane
zachowują swoją ważność do zakończenia doby hotelowej tj. do godziny 12.00 dnia następnego. Brak przyjazdu Gościa
w pierwszej dobie traktowany jest jako niedojazd co oznacza, że Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100%
wartości pierwszej doby ze śniadaniem według cen podanych w niniejszej ofercie cenowej.
4. Za dokonane rezerwacje Gość ponosi pełną odpowiedzialność.
5. W przypadku firm dokonujących rezerwacji dla grupy Gości Indywidualnych obowiązują takie same ceny i takie same
zasady jak dla Gości Indywidualnych.
6. Poniższe warunki anulacji dotyczą rezerwacji maksymalnie obejmujących do 10 pokoi:
a. Zmniejszenie lub anulacja rezerwacji do 10 dni przed terminem rezerwacji - Gość może bezkosztowo
anulować rezerwację, a dokonana przedpłata zostanie mu w całości zwrócona.
b. Zmniejszenie lub anulacja rezerwacji poniżej 10 dni przed terminem rezerwacji – spowoduje obciążenie Gościa
opłatą w wysokości 50% szacowanej wartości anulowanego zamówienia
7. Poniższe warunki anulacji dotyczą rezerwacji maksymalnie obejmujących od 11 do 50 pokoi:
a. Zmniejszenie lub anulacja rezerwacji do 30 dni przed terminem rezerwacji - Gość może bezkosztowo
anulować rezerwację, a dokonana przedpłata zostanie mu w całości zwrócona
b. Zmniejszenie lub anulacja rezerwacji poniżej 30 dni przed terminem rezerwacji – spowoduje obciążenie Gościa
opłatą w wysokości 50% szacowanej wartości anulowanego zamówienia
8. W przypadku większych rezerwacji (powyżej 50 pokoi) warunki rezerwacji, płatności i anulacji zostaną ustalone
odrębnie.
9. Płatności za rezerwacje:
a. 50% szacowanej wartości rezerwacji jako przedpłata przelewem na konto Centrum-Hotele lub preautoryzacja
na karcie płatniczej/kredytowej
b. Pozostała należność płatna w recepcji hotelu kartą płatniczą/kredytową lub gotówką. Centrum-Hotele może
wyrazić zgodę na dokonanie płatności przelewem w przypadku Klientów, którymi są podmioty prowadzące
działalność gospodarczą, po okazaniu przez nie stosownych dokumentów, o które zostaną poproszeni w
momencie dokonywania rezerwacji w hotelu. (w tym preautoryzacja na karcie płatniczej/kredytowej)
10. Płatności na rzecz Centrum-Hotele realizowane przelewem dokonywane są na konto Centrum-Hotele w M BANK S.A.
57 1140 1108 0000 5915 6600 1001 (KOD SWIFT BREX PL PW LOD). Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto
Centrum-Hotele.
1.

1.
2.

Siła wyższa
Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w razie gdy to
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej.
Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, które w chwili dokonania
rezerwacji nie było możliwe do przewidzenia przez Strony, któremu nie można było zapobiec, w szczególności klęski
żywiołowe, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizacje
usługi i/lub inne zdarzenia o podobnym charakterze, których wystąpienie wyklucza realizację usługi.

Zapraszamy

