BAZA HOTELOWA XXI MISTRZOSTWA POLSKI CHEERLEADERS PSCh CHORZÓW 2018
lp.
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NAZWA HOTELU

Hotel Focus Katowice Chorzów

ADRES

41-506 Chorzów
ul. Armii Krajowej 15

WWW/mail

MAIL

t.porada@focushotels.pl
Hotel oddalony o 400 metrów od hali, ceny dla uczestników MP ustalane są
http://
indywidualnie.
www.focushotels.pl/
pokoje,53.html

Dobry Wieczór
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Hostel Katowice Centrum

Jopi Hostel Katowice
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Twój Hostel Katowice
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Hostel Gwarek

ul. Andrzeja 19
40-061 Katowice

40-063 Katowice
ul. Plebiscytowa 23

Klimczoka 7, 40-857
Katowice

aleja Korfantego 71, 40-959
Katowice

6

Hostel Gościniec

Wolności 420, Zabrze

7

Hotel K3

Klimczoka 3, Katowice

www.hostelkc.pl

W podanym terminie mamy cały hostel wolny.
łączna ilość miejsc to 65.
Poniżej podaje ceny za dzień
pok 8 os - 264 zł
2x pok 3 os - 135 zł
3x4 os - 504 zł
14x2 os - 700 zł
5x 1 os - 400 zł
1x 6 os - 198 zł
Razem za dzień : 2201 zł
Na autokar niestety nie mamy miejsca bezpośrednio przy hostelu, jednak wokół
jest dużo miejsc, w większości przypadków są płatne
Pozdrawiam
Olaf

jopihostel@jopihostel.pl

Witam
W wybranym terminie posiadamy Wolne pokoje
2x 7 osobowe
1x 4 osobowy
2x 2 osobowe
2x6 osobowe
1x dwuosobowy z łóżkiem małżeńskim
Czyli łącznie 36 miejsc
Cenowo możemy Pani zaproponować 32 zł od os/za noc
Doba zaczyna się od godz 14, kończy o 12.
Ok. 10 minut pieszo od naszego hostelu znajduje się parking strzeżony, gdzie
można pozostawić autokar

http://www.twojhostel.pl/
katowice
katowice@twojhostel.pl

Witam,
W podanym terminie możemy zaproponować zakwaterowanie 70-100 osób.
Pokoje są wieloosobowe z łazienkami ogólnodostępnymi na korytarzy.
Koszt wynajmu dla 1 os to 40 zł za dobę.
Koszt śniadania to 14 zł od osoby – opcjonalnie
W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam
Marta

biuro@gwarek.katowice.pl

Witam Panią,dostępnośc w tym okresie na obecną chwilę,jest 57miejsc,po 50zł ,za
miejsce,autokar można zaparkowac ok.300m od hostelu,zameldowanie o godz.16wym.o11-następnego dnia.Pozdrawiam,Ryszard Moszczynski.

Witam, proponujemy nast. opcje pobytu w podanym term. 1.pokoje z łazienką i tv
2 x 2 os,3 x 3 os,studio 2 x 3 os + 1 x 2 os, salon,aneks kuchenny, łaz cena 46 zł/
os/doba + 8% vat 2.pokoje z tv łazienka wspólna na korytarzu + studio 2 x 4 os,1
x 5 os + studio j/w cena 42 zł/os/doba + 8% vat 3. pokoje z tv łazienka wspólna na
korytarzu pok 3,4,5,8 os cena 34 zł/os/doba + 8% vat Możliwe inne opcje pobytu
zgodnie z życzeniem gości. Doba hotelowa od 14 do 11 możliwa indywidualna
korekta godz.za i wymeldowania. Można zaparkować autobus przy Gościńcu.
Posiadamy 100 miejsc noclegowych. Rezerwacja potwierdzona po wpłacie na
nasze konto 30% kosztów pobytu. W razie pytań pozostaje do dyspozycji. Janusz
Bułakowski
http://www.hostelk3.pl/
kontakt.html

Brak odpowiedzi mailowej
Pozostało 14 miejsc Dzień dobry
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Hotel Skaut

aleja harcerska 3, Chorzów
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Hostel Kaktus
Schronisko młodzieżowe
Ślązaczek

Kaktusów 7, Katowice

10
11
12
13
14

15

789 405 041
mail: skaut@hotel-skaut.pl

W terminie 21-23.04.2018r mogę zaproponować Pani 63 miejsca w pokojach o
różnych standardach.
27 osób możemy rozlokować w pokojach hotelowych typu:
- 2 pokoje 1 osobowe
- 8 pokoi 2 osobowych
- 3 pokoje 3 osobowe
Cena w tych pokojach wynosi 50 zł od osoby za dobę.
36 osób możemy rozlokować w pokojach wieloosobowych o niższym standardzie (
starszego typu meble, wykładzina PCV zamiast paneli)typu:
- 3 pokoje 4 osobowe
- 2 pokoje 5 osobowe
- 1 pokój 14 osobowy ( podzielony na mniejsze - 3 pokoje 2 osobowe w tym 2
przechodnie, 2 pokoje 4 osobowe, 2 węzły sanitarne)
Cena w tych pokojach wynosi 35 zł od osoby za dobę.
We wszystkich pokojach niezależnie od standardu jest pełny węzeł sanitarny i
bezpłatne WI-FI.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 12.00 a kończy o 10.00, jednakże w dniu
21.04 wyjeżdża nam duża grupa i nie zdążymy posprzątać wszystkich pokoi do
12.00. Dlatego proponuję zakwaterowanie od 14.00 a wykwaterowanie o 12.00.
Jeżeli byłaby taka potrzeba możemy udostępnić sale na bagaże. Co do autokaru
to nie ma problemu, zmieści się na parkingu obok hotelu.
Proszę o informacje czy jest Pani zainteresowana ofertą.
Brak odpowiedzi mailowej

http://www.hostel-kaktus.pl
http://www.sltznSokolska 26,Katowice
Brak odpowiedzi mailowej
katowice.noclegiw.pl
http://hostelmpark.pl/wpKatowice, Bytom, Mysłowice, Zabrze, Jaworzno, Gliwice, Sosnowiec, Tychy,
hostelMPark
Sieć hosteli
content/uploads/2016/08/
Chorzów
Noclegi_mPark_kontakt.pdf
http://
Sieć hosteli i apartamentów Katowice
www.hostelkatowice24.pl
http://www.hostelloli.pl/
Hosteli Lolli
ul.Skłodowskiej-Curie 48/2
blank.html
http://www.jantor.ehost.pl/
Hotel Jantor
ul. Nałkowskiej 10, Katowice
cennik.html
20 miejsc noclegowych CENNIK
POKÓJ 1 - osobowy
Niedziela - Czwartek: 179,00 PLN ze
śniadaniem / 159 PLN bez
śniadania
Piątek i Sobota: 149 PLN ze
śniadaniem / 129 PLN bez
śniadania
POKÓJ 2 - osobowy
Niedziela - Czwartek: 229 PLN ze
http://www.blues-hotel.pl/?
Blues Hotel
Wolności 15, Chorzów
śniadaniem / 199 PLN bez śniadania
m=kontakt&l=pl
Piątek i Sobota: 199 PLN ze
śniadaniem / 169 PLN bez śniadania
POKÓJ 3 - osobowy
Niedziela - Czwartek: 269,00 PLN ze
śniadaniem / 229 PLN bez śniadania
Piątek i Sobota: 229PLN ze
śniadaniem / 189 PLN bez śniadania
Doba hotelowa
od 14.00 do 12.00
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Abi noclegi

17

Zajazd Batory

Sieć hoteli Gliwice,
http://www.abinoclegi.pl
Chorzów, Katowice
Aleja Bojowników o Wolność
zajazdbatory.pl
i Demokrację 46, Chorzów
Witam serdecznie
W nawiązaniu do naszej rozmowy przesyłam ceny za nocleg w różnej konfiguracji.
Takie stawki będą obowiązywały Państwa gości w podanym terminie czyli
21-23.04.2018 na hasło: Mistrzostw

Polski Cheerleaders

Arsenal Palace ****
Pokój jednoosobowy – 160 zł brutto ze śniadaniem
Pokój dwuosobowy – 205 zł brutto ze śniadaniem
Pokój trzyosobowy – 250 zł brutto ze śniadaniem
Cena śniadania – 45 zł
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Bella Notte ***

HoteleDiament.pl
Kompleks Hotelowy Diament Radosław Stolka
Arsenal Palace / Bella Notte Specjalista ds.
ul. Paderewskiego 35, 41-500 Sprzedaży
Chorzów
kom. +48 512 007 210

Bella Notte ***
Pokój jednoosobowy - 130 zł brutto ze śniadaniem
Pokój dwuosobowy - 175 zł brutto ze śniadaniem
Pokój trzyosobowy - 220 zł brutto ze śniadaniem
Cena śniadania – 45 zł
Parking strzeżony:
3,5 zł/godz.
35 zł/doba
Jest możliwość postawienia autokaru
W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii pozostaję do pełnej dyspozycji.
Na naszym kanale youtube został opublikowany film dotyczący sal
konferencyjnych w Park Hotelu Diament Katowice.
Zapraszam do oglądania: https://www.youtube.com/user/HoteleDiament/featured
(warto wybrać jakość full HD)

Witam serdecznie,
W podanym terminie dysponujemy następującymi pokojami:
pokój 1 osobowy - 125 zł/ 1 doba
pokój 2-osobowy - 150zł/ 1 doba
pokój 3-osobowy - 200zł/ 1 doba
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Hotel Załęże

ul. Gliwicka 106, Katowice

http://
www.zaleze.katowice.pl Podane ceny zawierają podatek VAT oraz koszt śniadania.
Powyższe ceny będą obowiązywać tylko po podaniu hasła
"Cheerleaders" przy dokonywaniu rezerwacji.
Płatność za usługi w naszych hotelu - gotówką lub kartą kredytową.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Łączna ilość miejsc 100 miejsc noclegowych
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Hostel Guido

3 maja 93, Zabrze

https://kopalniaguido.pl/
index.php/hostel-guido
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Gościniec Siemianowicki

Moniuszki 1, Siemianowice
Śląskie

http://
gosciniecsiemianowicki.
pl

22

Hotel KaWuKa

Zgody 4, Zabrze

http://www.kawuka.pl

Hostel Guido to nowoczesny obiekt noclegowo-konferencyjny, zlokalizowany
blisko centrum miasta Zabrze, bezpośrednio przy Kopalni Guido. Obiekt oferuje 85
miejsc noclegowych w 24 następujących pokojach:
• 17 pokoi 4 osobowych w standardzie hostelowym z łazienką na korytarzu;
• 4 pokoje 2 osobowe o podwyższonym standardzie z łazienką w pokoju;
• 3 pokoje 3 osobowe o podwyższonym standardzie z łazienką w pokoju.
Istnieje również możliwość skorzystania z dostawek w ilości 15 sztuk, co
podwyższa ilość miejsc noclegowych do 100.
Witam,
W podanym przez Panią terminie tj. 21 - 23.04.2018 możemy zagwarantować
miejsca noclegowe dla 40 osób.
Pokoje są w formie domina czyli 2 pokoje 2 osobowe są połączone łazienką i
ubikacją.
Aktualne zdjęcia naszych pokoi można zobaczyć na stronie
gościniecsiemianowicki.pl
Koszt noclegu dla 1 osoby wyniósłby 40,00 zł za osobę.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 12 i kończy o godz 10 następnego dnia.
Na pytanie dotyczące autokaru i śniadań będę w stanie odpowiedzieć w dniu
jutrzejszym po konsultacji z szefem Restauracji.
Pozdrawiam,
Recepcjonistka Marta Sojka
Dzień dobry,
W tym terminie posiadamy łącznie 29 wolnych miejsc noclegowych, chyba że w
pokojach ze wspólnym łóżkiem będą spały po 2 osoby-to w takim przypadku
będziemy mieli miejsce dla 32 osób.
Pok. 1os-85zł/noc
2os-110zł/noc
3os-150zł/noc
4os-200zł/noc
Apartament 5-osobowy z aneksem kuchennym 290zł/noc
Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać rabat przy rezerwacji wiekszości obiektu to
proszę w tej sprawie skontaktować się z naszą Panią kierownik:
Pamela Prymak
511 171 548
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 11.00.
Posiadamy dla naszych gości bezpłatny parking jednak nie jesteśmy w stanie
stwierdzić czy autokar się zmieści na parkingu, można zaparkować bardzo blisko
obiektu, na ulicy która jest przez nas monitorowana.
Można zakupić dodatkowo śniadania płatne 20zł/os.
Pozdrawiam,
Recepcja Kawuka

