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Szanowni Państwo, 

 
dziękujemy za zainteresowanie usługami hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi.  

 

Z przyjemnością przedstawiamy ofertę specjalną na noclegi dla uczestników 19. Biegu ulicą 

Piotrkowską Rossmann Run. 

 

W dniach 27- 29 maja oferujemy: 
 

15% zniżki od ceny dnia z opcją bezkosztowej anulacji dzień przed przyjazdem. 

 
 

1. W cenę pokoi standard wliczone są: 
 

 śniadanie w formie bufetu, serwowane w tygodniu w godzinach 06:30-10:00 oraz 07:00-11:00  

w weekendy; 

 dostęp do bezprzewodowego Internetu – 50 Mb/s - we wszystkich pokojach i na terenie całego 

obiektu hotelowego DoubleTree by Hilton Łódź;  

 dostęp do strefy Fitness 24h/dobę; 

 dostęp do strefy Health Club zlokalizowanej na najwyższym, 10. piętrze – basen, jacuzzi, sauna 

sucha i parowa; 

 udział w programie Hilton Honors, dający możliwość naliczania punktów, także w wybranych 

programach linii lotniczych: www.hiltonhonors.com. 

 

2. Wszystkie pokoje standard wyposażone są w: 
 

 komfortowe łóżko z systemem Serta Sweet Dreams Bed;  

 duże biurko z wygodnym, ergonomicznym krzesłem do pracy;  

 telewizor LCD 40’ z dostępem do bezpłatnych kanałów telewizji satelitarnej  

(ponad 100 programów TV) oraz stacji radiowych; 

 budzik oraz radio z możliwością podłączenia mp3; 

 aparat telefoniczny z pocztą głosową;  

 indywidualnie sterowaną klimatyzację oraz uchylne okna; 

 bezprzewodowe łącze internetowe; 

 zestaw do parzenia kawy i herbaty; 

 deskę do prasowania z żelazkiem; 

 zestaw kosmetyków Werbena z Lawendą w łazience; 

 suszarkę do włosów.  
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3. Wszystkie pokoje DE LUXE posiadają wyposażenie pokoi standard, a dodatkowo: 
 

 szlafrok; 

 ekspres do kawy Nespresso;  

 większy telewizor (52’); 

 parasol; 

 dwie linie telefoniczne; 

 ładowarkę.  

 

Zapraszam do podjęcia współpracy. 

 

Pozdrawiam, 

Marta Wróblewska 
 

 
Niniejsza propozycja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. 

Oferta ważna do 21.02.2022 

 

 

  

Dołącz do Hilton Honors – jedynego programu na świecie, który za pobyt w hotelach 

Hilton Worldwide nagradza podwójnie  – punktami hotelowymi i milami lotniczymi!*** 

*** Celem uzyskania szczegółowych informacji oraz aby zapisać się do programu  

uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. 


