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OFERTA INESS HOTEL *** dla ROSSMAN RUN 28.05.2022.

Zapraszamy Państwa do Iness Hotel***, powołując się na hasło ROSSMAN RUN przy rezerwacji.

Usytuowany w centrum Polski, z dogodnym dojazdem i dużym parkingiem, oferuje szeroką gamę pokoi 
hotelowych, sale konferencyjne z wyposażeniem, nowoczesną i przytulną restaurację.

Lokalizacja hotelu.
- bardzo dogodna,  łatwym dojazdem głównymi drogami w Łodzi (Al. Politechniki/Al. Jana Pawła II)
- przy trasie A1 Gdańsk- Katowice- Wrocław(skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Wróblewskiego)

- blisko: Hala Atlas Arena (tylko 500 metrów) i dworzec PKP Łódź Kaliska,

Usługa hotelowa ze śniadaniem w formie bufetu.
Pokój 1 osobowy –cena brutto 199 zł
Pokój 2 osobowy –cena brutto 249 zł
Pokój 3 osobowy –cena brutto 299 zł
Pokój 4 osobowy –cena brutto 349 zł
Apartament 2 osobowy –cena brutto 299 zł
Usługa hotelowa obejmuje:
 -nocleg w pokojach klimatyzowanych dla maksymalnie 130 osób
 -bezpłatny dostęp do Internetu kablowego i Wi-Fi 
 -butelka wody mineralnej w każdym pokoju
 -śniadanie w formie bufetu w godz.7.00-10.00 
(gorący i zimny bufet, owoce ,napoje zimne: soki, woda ,kawa z ekspresu, wybór herbat)

DOBA HOTELOWA NA ŻYCZENIE PRZEDŁUŻONA BEZPŁATNIE.

KAWA Z EKSPRESU I HERBATA W CENIE POBYTU DLA NASZYCH GOŚCI.

Parking- GRATIS
- monitorowany, ogrodzony, dozorowany, wzdłuż budynku hotelowego dla 60 aut.

 Przyjmujemy zamówienia na usługę gastronomiczna – oferta personalizowana dla sportowców.

Kolacja– w formie bufetu– ciepła/zimna płyta, napoje zimne i gorące– 50 zł brutto osoba. 

Obiad – w formie bufetu  – zupa, danie mięsne, danie jarskie, dodatki skrobiowe, surówki, napoje zimne: 
woda mineralna, soki owocowe, deser- koszt 45 zł brutto osoba.
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JESTEŚMY DLA CIEBIE .

Miło będzie Was gościć w Iness Hotel *** w Łodzi.

Kontakt:

Recepcja Iness hotel ***
Tel. 667-106-107
Tel. 42684-45-54

recepcja@inesshotel.pl
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