XV Zjazd PSPS

Noclegi
Poniżej znajdziecie Państwo listę miejsc noclegowych z ofertą dla uczestników 15 Zjazdu PSPSHotel
Mercure Lublin Unia ***Al. Racławickie 12https://www.accorhotels.com/pl/hotel-3404-hotel-mercurelublin-centrum/index.shtml tel. (+48) 81 533 20 61280 m (3 minuty pieszo) Oferta specjalna na usługi
noclegowe dla gości konferencji w terminie 19-23/09/2018r.
- pokój 1-os. 262 PLN (śniadanie w formie bufetu)
- pokój 2-os. 296 PLN (śniadanie w formie bufetu)
- parking 34 PLN/doba (samochód osobowy) Zasady skorzystania z powyższej oferty:
- Rezerwacje będą dokonywane zgodnie z obłożeniem hotelu na hasło: Zjazd PSPS
- Bez podania hasła drogą mailową, rezerwacja będzie traktowana standardowo po cenie dnia
- Rezerwacji można dokonywać drogą mailową pod adresem: H3404-RE@accor.com
- Potwierdzenie rezerwacji wraz z warunkami jej anulacji i informacją o płatności będą przesyłane do
osoby dokonującej rezerwacji Hotel Campanile ***ul. Lubomelska 14http://www.campanile-lublin.pl/ tel.
(+48) 223 072 3371 km (12 minut pieszo) Specjalne stawki dla uczestników, którzy będą dokonywać
rezerwacji powołując się na hasło: Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej
- pokój 1-os. ze śniadaniem = 175 PLN / doba
- pokój 2-os. ze śniadaniem = 200 PLN / doba
- monitorowany parking dla aut osobowych = 30 PLN / doba Uczestnicy mogą dokonywać rezerwacji
poprzez kontakt:
- Telefoniczny pod nr: 81 531 84 00
- Mailowy pod adresem: lublin@campanile.comHotel Victoria ***ul. Narutowicza
58http://www.hotel.victoria.lublin.pl/ tel. (+48) 81 532 70 111,2 km (15 minut pieszo) Pokoje dla
uczestników Zjazdu:
- 10 pokoi jednoosobowych economy = 150 PLN / doba
- 5 pokoi dwuosobowych standard = 200 PLN / dobaW cenę noclegu wliczone jest śniadanie oraz
podatek vat. Hasło: Zjazd PSPS Informacja od obsługi hotelu: Pula pokoi będzie utrzymana do
31.07.2018, po tym terminie anulujemy. Jeśli ktoś z Gości chciałby zarezerwować pokój po tym terminie,
to oczywiście w miarę dostępności będziemy rezerwować po ustalonej cenieAkademiki studenckieul.
Sowińskiego 17 tel. (+48) 81 537 56 61 (recepcja)900 m (10 minut pieszo)- pokój 1-osobowy = 97,20
PLN - miejsce w pokoju 2-osobowym = 64,80 PLN Inne potencjalne propozycje noclegów w pobliżu
miejsca obradHotel Logos *ul. Akademicka 4http://hotellogos.lublin.pl/ tel. (+48) 81 533 82 85110 m (1
min pieszo)Hotel Huzar***ul. Spadochroniarzy 7http://www.hotelhuzar.pl/ tel. (+48) 81 533 05
36&lrm;Cena: od 40 do 70 &euro;1 km (13 minut pieszo)Grand Hotel Lublinianka****ul. Krakowskie
Przedmieście 56http://www.lublinianka.com/ tel. (+48) 81 44 66 1001 km (13 minut pieszo)Hotel
Europa****ul. Krakowskie Przedmieście 29 http://www.hoteleuropa.pl/ tel. (+48) 81 535 03 03 1,2 km
(15 minut pieszo)Hotel Vanilla ***ul. Krakowskie Przedmieście 12http://www.vanillahotel.pl/index.php/pl/home/ (+48) 81 53 66 720 mobile: (+48) 667 878 6321,4 km (17 minut
pieszo) Od 20 do 30 minut pieszo od miejsca obrad:Hotel Grodzka 20 ***ul. Grodzka
20http://www.hotelgrodzka20.pl tel. (+48) 81 524 11 021,7 km (21 minut pieszo)Hotel Bramma Cafe
***ul. Grodzka 23http://www.bramma.pl/ tel. (+48) 81 532 13 97&lrm;2 km (23 minuty pieszo)Hotel
Alter*****ul. Grodzka 30 http://www.hotelalter.pl/
tel. (+48) 81 516 90 90 1,9 km (23 minuty pieszo) Hostele i inne tanie noclegi Hostel Orlaul. Orla
6http://www.hostelorla.pl/ (+48) 883 993 9991,2 km (12 minut pieszo)Hostel Królewskaul. Królewska
6http://hostelkrolewska.pl/ (+48) 885 383 8851,6 km (20 minut pieszo)Hostel LoLekul. Bernardyńska
9http://lolekhostel.pl (+48) 505 912 5581,8 km (21 minut pieszo) Willa WandaAl. Warszawska
59http://www.nocowanie.pl/noclegi/lublin/kwatery_i_pokoje/65513 2,4 km (30 minut pieszo)
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