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OFERTA HOTELOWA 

Arena Grand Prix Puchar Polski w pływaniu 

Poznań, 12– 13.11.2022 

Kluby przyjezdne, uczestniczące w zawodach ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI w Poznaniu  mogą 

skorzystać z dobrowolnej oferty noclegu w bezpośrednim sąsiedztwie Term Maltańskich. Po 

zapoznaniu się z poniższą ofertą wszystkie Kluby, które będą chętne na skorzystanie z opcji noclegowej 

zapraszamy do wypełnienia załączonego do komunikatu formularza „ZAMÓWIENIE 

ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA” oraz przesłanie formularza na adres e-mail: 

biuro@wozp.poznan.pl 

 

Hotel – Camping Malta, ul. Krańcowa 98, Poznań 

Doba w pokoju ze śniadaniem: 140,00 zł / osobę  

Doba z dwoma posiłkami (śniadanie + obiad / obiad + kolacja): 185,00 zł / osobę  

Doba z kompletem posiłków: 230,00 zł / osobę  

 

UWAGA!  

Brak dostępnych pokojów 1-osobowych. Proszę wziąć to pod uwagę przy składaniu                                                        

zamówienia. 

Komplet posiłków (pełne wyżywienie) oznacza: 

Opcja nr 1: śniadanie, obiad, kolację w sobotę oraz śniadanie, obiad i kolację w niedzielę  

lub 

Opcja nr 2: kolację w piątek, śniadanie, obiad, kolację w sobotę oraz śniadanie, obiad  w niedzielę 

Dodatkowa kolacja w piątek lub w niedzielę to koszt 30,00 zł dlatego prosimy dokładnie wypełniać 

załączony formularz pn. ZAMÓWIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA,  w tym prawidłowe 

zaznaczenie ilości posiłków w poszczególnych dniach. 

Godziny wydawania posiłków: 

Śniadanie – 600– 900 

Obiad – 1300 – 1500 

Kolacja – 1800 – 2100 

Przydziału pokoi dokonuje organizator. 

Zgłoszenie rezerwacji na powyższe świadczenia należy przesłać z adresu mailowego Klubu                                  

na załączonym formularzu pn. ZAMÓWIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA na adres e-mail 

organizatora: biuro@wozp.poznan.pl   w nieprzekraczalnym terminie do 04.11.2022. 

Ewentualne korekty zamówienia przyjmowane będą do dnia 07.11.2022. Po tym terminie opłaty 

będą pobierane zgodnie z zamówieniem. 

W zamówieniu prosimy obowiązkowo podać numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail do osoby 

odpowiedzialnej za zamówienie. Zamówienia bez tych informacji nie zostaną uwzględnione. 

Podstawą do zakwaterowania jest dokument wystawiony przez organizatora po dokonaniu 

płatności gotówką w dniu przyjazdu w biurze zawodów. 


