Otwarte Klubowe Mistrzostwa Europy
w Tradycyjnym Karate-Do ORLEN 2017
V Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym
poświęcony pamięci Beaty Welfle
Lublin 20-22 październik 2017
- Hotel Rubikon

- Hotels Lublin
- Waksman Sport Hotel
- Hotel Biesiada ***
- Ośrodek „Centrum Dobrego Wychowania” Motycz
- Dom Nasutów

Informacja i rezerwacje noclegów:
GALA-Travel Biuro Turystyki
20-301 Lublin, ul. Fabryczna 2
tel. 81/ 444 50 27
tel. 81/ 444 69 33
e-mail: rezerwacje@gala-travel.pl

UWAGA! Dostępność miejsc ograniczona.

Hotel Rubikon
Hotel Rubikon położony jest 20 minut jazdy samochodem od Hali Globus oraz 10 km od Lotniska Lublin.
Hotel oferuje pokoje 2-osobowe z łazienkami oraz pokoje typu studio z łazienkami 2+1 (pokój 2-osobowy + pokój 1osobowy + łazienka), 2+2 (pokój 2-osobowy + pokój 2-osobowy + łazienka). Pokoje wyposażone są w TV oraz dostęp
do internetu Wifi.

Termin: 20 – 22.10.2017
Rodzaj pokoju:
Rodzaj pokoju:

Ilość noclegów : 2

2-osobowy (standard)
studoi 2+1, studio 2+2

Cena za 1 nocleg ze śniadaniem od osoby:
100 zł / nocleg w pok. 2-os.
85 zł / nocleg w studio
Ilość dostępnych miejsc:
40
Ilość dostępnych miejsc:
58

Hotels Lublin
Hotels położony jest 20 minut jazdy samochodem od Hali Globus oraz 15 km od Lotniska Lublin.
HotelsLublin jest usytuowany w najstarszej dzielnicy Lublina, 500 metrów od centrum miasta. Oferuje on
całodobową recepcję, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz prywatny parking.
Wnętrza jasnych i przestronnych pokoi są klasycznie urządzone w ciepłych kolorach. Każdy pokój obejmuje
prywatną łazienkę z prysznicem i wyposażony jest w telewizor z płaskim ekranem.
Termin: 20 – 22.10.2017
Rodzaj pokoju:
Rodzaj pokoju:

2-osobowy
3-osobowy

Ilość noclegów : 2

Cena za 1 nocleg ze śniadaniem od osoby:
100 zł / nocleg w pok. 2-os.
90 zł / nocleg w pok 3-os.
Ilość dostępnych miejsc:
54
Ilość dostępnych miejsc:
99

Waksman Sport Hotel
Waksman Sport Hotel położony jest 10 minut jazdy samochodem od Hali Globus oraz 17 km od Lotniska Lublin.
Hotel położony jest 800 metrów od dworca kolejowego w Lublinie. Oferuje pokoje z telewizorem oraz bezpłatnym
bezprzewodowym dostępem do Internetu. Hotel zapewnia również strzeżony parking. Jasne pokoje w hotelu
Waksman Sport utrzymane są w ciepłych, pastelowych kolorach. Każdy pokój wyposażony jest w szafę oraz lodówkę
i dysponuje łazienką z prysznicem i suszarką do włosów.
Termin: 20 – 22.10.2017
Rodzaj pokoju:

Ilość noclegów : 2

2, 3 i 4-osobowy

Cena za 1 nocleg ze śniadaniem od osoby:
Ilość dostępnych miejsc:

90 zł / nocleg

70

Hotel Biesiada***
Hotel Biesiada położony jest 25 minut jazdy samochodem od Hali Globus oraz 35 km od Lotniska Lublin.
Hotel Biesiada dysponuje restauracją, która specjalizuje się w tradycyjnych daniach kuchni polskiej. Obiekt położony
jest w malowniczej okolicy, 10 km od Lublina. Na miejscu można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego
dostępu do Internetu. Pokoje wyposażone zostały w telewizor z płaskim ekranem i klimatyzację. W każdym z nich
znajduje się także łazienka z prysznicem i suszarką do włosów. Na miejscu dostępny jest bezpłatny parking.
Hotel usytuowany jest w pobliżu drogi ekspresowej S12 oraz 16 km od dworca kolejowego w Lublinie.
Termin: 20 – 22.10.2017
Rodzaj pokoju:

2-osobowy

Ilość noclegów : 2

Cena za 1 nocleg ze śniadaniem od osoby:
Ilość dostępnych miejsc:

40

90 zł / nocleg

Ośrodek Centrum Dobrego Wychowania Motycz
Ośrodek CDW położony jest 25 minut jazdy samochodem od Hali Globus oraz ok. 40 km od Lotniska Lublin.
Ośrodek CDW oferuje 54 miejsca noclegowe w pokojach 2, 3 i wieloosobowych. Pokoje również z łóżkami
piętrowymi. Każdy pokój dysponuje własną łazienką.
Termin: 20 – 22.10.2017
Rodzaj pokoju:

Ilość noclegów : 2

2, 3 i wieloosobowy

Cena za 1 nocleg ze śniadaniem od osoby:
Ilość dostępnych miejsc:

60 zł / nocleg

54

Dom Nasutów
Dom Nasutów położony jest 30 minut jazdy samochodem od Hali Globus oraz ok. 30 km od Lotniska Lublin.
Dom Nasutów oferuje wypoczynek w ciszy otuliny Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Dysponuje pokojami 2,3
4-osobowymi z łazinkami, dwoma salami konferencyjnymi, dwoma salami seminaryjnymi oraz oranżerią i salą
koncertową z kominkiem.
Cena za 1 nocleg ze śniadaniem od osoby:
Termin: 20 – 22.10.2017 Ilość noclegów : 2
90 zł / nocleg pok. 2-os.
80 zł / nocleg pok. 3 i 4-os.
Rodzaj pokoju:
2, 3, 4-osobowy
Ilość dostępnych miejsc:
50

