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Oto lista miejsc noclegowych, które warto wziąć pod uwagę:Grand Hotel Lublinianka ****
Krakowskie Przedmieście 56
20-002 Lublin
(+48 81) 446 61 00
www.lublinianka.com W Grand Hotel Lublinianka powołując się na konferencje &bdquo;Zrozumieć
człowieka &ndash; zrozumieć świat&rdquo; możecie Państwo skorzystać promocyjnej oferty (liczba
miejsc ograniczona - w przypadku wyczerpania oferty obowiązują ceny podane na stronie Internetowej
Hotelu)Rodzaj pokoju Single Double Economy 235 zł 295 złStandard 295 zł 355 zł Superior 355
zł 415 zł Powyższe ceny obejmują nocleg, bufet śniadaniowy oraz możliwość korzystania z sauny i łaźni
tureckiej. Pokoje wyposażone są w TV, minibar, radio, telefon, prysznic lub wannę, wentylację,
klimatyzację oraz możliwość podłączenia faksu i PC. W łazienkach jest ogrzewanie podłogowe.
Rezerwacja trzymana jest do godz. 17:00 w dniu przyjazdu. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.
14:00, a kończy się o godz. 11:00. Dodatkowy koszt stanowi opłata parkingowa i wynosi 35,00 zł za
dobę.Hotel Europa ****Krakowskie Przedmieście 29
20-002 Lublin
(+ 48 81) 535 03 03
www.hoteleuropa.pl Ceny pokoi jednoosobowych, w zależności od standardu mieszczą się w przedziale
290-410 zł a pokoi dwuosobowych 330-450 zł za dobę. Pokoje hotelowe wyposażone są w suszarkę do
włosów, telefon, minibar, łącza internetowe oraz room service. Hotel dysponuje pokojami dla osób
palących oraz niepełnosprawnych. W cenę pokoju wliczone jest śniadanie. Miejsce parkingowe jest
dodatkowo płatny 30 zł za dobę. Hotel Huzar ***
Spadochroniarzy 7
20-043 Lublin
(+ 48 81) 533 05 36
www.hotelhuzar.pl
Cena pokoju jednoosobowego wynosi 199 zł za dobę, a dwuosobowego 277 zł za dobę. Cena obejmuje
nocleg oraz śniadanie w formie bufetu szwedzkiego. Każdy pokój wyposażony jest w pełny węzeł
sanitarny, telewizor (TV+ TV SAT), telefon, zestaw do parzenia kawy/herbaty z czajnikiem elektrycznym,
miejsce do wypoczynku i do pracy. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 12.00.
Opłata za parking strzeżony na terenie hotelu wynosi dodatkowo 10zł za dobę. Hotel Victoria ***
ul. Narutowicza 58/60
20-016 Lublin
(+ 48 81) 532 70 11-13
http://www.hotel.victoria.lublin.plCeny pokoi jednoosobowych, w zależności od standardu mieszczą się w
przedziale 200-290 zł a pokoi dwuosobowych 300-360 zł za dobę. W wyposażeniu pokoju jest łazienka z
prysznicem, telewizja z kanałami polskimi i obcojęzycznymi, telefon, radio, stały dostęp do Internetu oraz
biurko do pracy. Cena nie obejmuje śniadania (dodatkowy koszt 25 zł). Miejsce parkingowe jest
dodatkowo płatny 20 zł za dobę.Hotel Campanile
Lubomelska 14
20-072 Lublin
(+ 48 81) 531 84 00
www.campanile.com W ramach oferty dostępne są pokoje jednoosobowe w cenie 274 zł i dwuosobowe w
cenie 309 zł za dobę. Cena obejmuje nocleg, śniadanie. Pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny,
TV, telefon i Internet. Dozorowany parking jest dodatkowo płatny 25 zł za dobę.Dom Nauczyciela
Akademicka 4, 20-033 Lublin
(+ 48 81) 533 82 85, (+ 48 81) 533 82 86, (+ 48 81) 533 82 87, (+ 48 81) 533 82 88
www.lublin.oupis.pl W ramach oferty dostępne są pokoje jednoosobowe w cenie 138 zł, pokoje
dwuosobowe w cenie 168 zł oraz pokoje trzyosobowe w cenie 216 zł za dobę (są to ceny pokoi z
łazienką). Cena nie obejmuje śniadania (dodatkowy kosz 10 zł od osoby)
Hotel Młynal. Racławickie 23A
20-034 Lublin
(+48 81) 536 70 20
www.hotel-mlyn.com.plW ramach oferty dostępnych jest 26 pokoi 2-osobowych w cenie od 130 do 180 zł
za dobę. W każdym pokoju znajduje się węzeł sanitarny, telewizor, telefon, miejsce do wypoczynku i do
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pracy oraz darmowy bezprzewodowy Internet. Dla gości hotelu dostępny jest bezpłatny parking. Cena nie
obejmuje śniadania (dodatkowy koszt: 15 zł od osoby)Hotel RELAXObiekt 1: ul. Przyjaźni 17; 20-314
Lublin, (+48 81) 532 30 03
Obiekt 2: al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin, (+48 81) 748 85 00
www.noclegirelax.lublin.plHotel RELAX dysponuje dwoma obiektami, w których dostępne są pokoje
jednoosobowe w cenie od 80 do 160 zł za dobę, pokoje dwuosobowe w cenie od 90 do 130 zł za dobę
oraz pokoje 3 i 4-osobowe w cenie od 100 do 180 zł za dobę. Dla gości hotelu dostępny jest bezpłatny
parking. Cena nie obejmuje śniadania (dodatkowy koszt 18 zł od osoby).
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