
     Oferta Hotelowa  OLSZTYN  3-4.12.2022 
 

 Podpisane zgłoszenia rezerwacji na załączonym druku zamówienia należy przesłać na : email: 
ireknalazek@gmail.com   ( tel. 669524893)w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2022r. 
Korekty po tym terminie nie będą uwzględniane a 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” ul. Żołnierska   http://ssmolsztyn.pl/   ,zapewnione wyżywienie (catering-  
śniadanie ,obiad, kolacja) 
dzieci, młodzież  - 128 zł /osoba/doba z wyżywieniem (catering do spożycia w restauracji) 
-osoby dorosłe  - 143 zł / osoba /doba z wyżywieniem (catering do spożycia w restauracji) 
 Parking płatny 
 
 „Hostel Relaks” ul .Kościuszki  (pokoje 4 i 6 osobowe ) 
dzieci ,młodzież -104 zł/doba/osoba z wyżywieniem (catering) 
osoby dorosłe – 114 zł osoba/doba z wyżywieniem (catering) 
 
„Manor Hotel” ul.Kanarkowa 47   https://manorhotel.pl/  (zapewnione wyżywienie (śniadanie 
,obiad ,kolacja)  
 -pokój dwu osobowy    koszt osobodnia - 235 zł 
-pokój trzy osobowy i więcej   koszt osobodnia - 190 zł 
-pokój jednoosobowy    koszt osobodnia - 270 zł 
 
„Villa Pallas” ul. Żołnierska 4 https://villapallas.pl/   (zapewnione wyżywienie (śniadanie 
,obiad ,kolacja)  
- pokój dwuosobowy    koszt osobodnia - 250 zł 
- pokój jednoosobowy   koszt osobodnia - 310 zł 
 
Dawny Hotel Kopernik „Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town „  ul. Aleja 
Warszawska 39  ul. https://www.bwplushotelolsztynoldtown.pl/ , 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 dwu-trzy osobowe :                            koszt osobodnia- 220 zł 
-pokój jednoosobowy:                                     koszt osobodnia- 299 zł 
 
 
„Hotel „Wileński”  ul.Ryszarda Knosały 5   http://www.hotelwilenski.com/    ,zapewnione 
wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) 
 
-pokoje dwu, trzy, czteroosobowe :                 koszt osobodnia - 260 zł 
-pokój jednoosobowy :                                     koszt osobodnia - 350 zł 
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