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 Podpisane zgłoszenia rezerwacji na załączonym druku zamówienia należy przesłać na : email: 
ireknalazek@gmail.com   ( tel. 669524893) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2021 ( w 
przypadku Hoteli: Kopernik i Hilton) a w przypadku  pozostałych Hoteli do dnia 09.12.2021 r. 
  Po tym terminie kluby zostaną obciążone finansowo za niewykorzystaną rezerwację . W zamówieniu 
prosimy podać preferowane miejsce zakwaterowania, oraz obowiązkowo numer telefonu 
kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za zamówienie. Zamówienia bez numeru telefonu i podpisu 
nie będą uwzględniane. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Hostel „ Relaks”   http://ssmolsztyn.pl/   ,zapewnione wyżywienie (śniadanie ,obiad, kolacja) 
dzieci, młodzież z opiekunami (trenerzy) - 93 zł /doba /osoba z wyżywieniem (catering do 
spożycia w restauracji) 
-osoby dorosłe  - 114 zł / osoba /doba z wyżywieniem (catering do spożycia w restauracji) 
-studenci 20 % zniżki (na podstawie ważnej legitymacji studenckiej) od ceny osób dorosłych 
czyli od 65 zł (+ 49 zł wyżywienie bez zniżki-catering).Parking płatny 15 zł sam osobowy, Bus 
17 zł, Autokar 35 zł doba 
 
,,ManorHotel’’  https://manorhotel.pl/  , zapewnione wyżywienie (śniadanie ,obiad ,kolacja)  

- pokoje dwuosobowe i więcej                      koszt osobodnia - 175 zł 
- pokój jednoosobowy              koszt osobodnia - 250 zł 
 
Hotel „Kopernik”   http://www.hotelkopernik.info  , zapewnione wyżywienie (śniadanie 

,obiad ,kolacja)  
Płatność gotówką lub przelewem za zgodą Hotelu  pod warunkiem że całość środków 
finansowych znajdzie się na rachunku bankowym Hotelu przed zameldowaniem. Goście 
,którzy chcą skorzystać z opcji płatności przelewem powinni zgłosić taką wolę Recepcji 
Hotelu co najmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia rezerwacji celem wystawienia faktury 
pro-forma 
-pokoje dwuosobowe :                            koszt osobodnia- 195 zł  
-pokój jednoosobowy:                             koszt osobodnia- 240 zł 
 
Hotel „Hampton by Hilton” http://olsztyn.hamptonbyhilton.com  zapewnione wyżywienie 

(śniadanie ,obiad ,kolacja)  
-pokoje  dwu, trzy, czteroosobowe :       koszt osobodnia -  235 zł  
-pokój jednoosobowy :                            koszt osobodnia – 310 zł  
 
Hotel ,,Villa Pallas'' http://villapallas.pl/ ,zapewnione wyżywienie (śniadanie ,obiad , kolacja )   
-parking 15zł doba  
 -pokoje dwu-trzyosobowe :                    koszt osobodnia - 195 zł 
 -pokój jednoosobowy :                           koszt osobodnia - 240 zł 
 -apartament( 3 osobowy) : koszt osobodnia -195 zł i 500zł do pojedynczego wykorzystania 
 
Hotel „Park” https://olsztyn.hotelepark.pl/,zapewnione wyżywienie (śniadanie, obiad, 

kolacja)  
-pokoje standard dwu lub trzyosobowe  koszt osobodnia - 205 zł 
-pokoje standard jednoosobowe :           koszt osobodnia - 270 zł 
-pokoje superior dwu osobowe:              koszt osobodnia - 245 zł 
-pokoje superior jednoosobowe:             koszt osobodnia - 310 zł 
 
Hotel „Wileński” http://www.hotelwilenski.com/   ,zapewnione wyżywienie (śniadanie, obiad, 

kolacja) 
-pokoje dwu lub trzyosobowe:                 koszt osobodnia -190 zł 
-pokój jednoosobowy :                             koszt osobodnia -280 zł 
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