
OFERTA NOCLEGÓW  

 III KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ 3-4 IX 2009 r. 
WALNY ZJAZD TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH 5-6 IX 2009 r. 

 

 

Standard 
Ilość 
osób 

w pokoju 

Cena za pokój 
(osobę)/dobę 

Kontakt z rezerwacją miejsc 

Rezerwac
ji można 
dokonać 
do dnia: 

Akademiki 
Politechniki 
Poznańskiej 

Kampus PP -
Piotrowo 

 DS1 –
podwyższonym 
standardzie * 

2 130,0 zł 

(65,0 zł) 

2/3/4/5/6 IX 

tel. (061) 665 25 36 

sylwia.andrzejewska@put.poznan.pl  

3 IX 
2009r. 

DS2- pokój 
gościnny 
o standardzie 
pokoi studen-
kich z wypo-
sażeniem* 
***pościelowym 

3 120,0 zł- I doba; 
90,0 zł- kolejne 

(40,0 zł - I doba; 
30,0 zł- kolejne) 

2/3/4/5/6 IX 

 
Standard 

Ilość 
osób 

w pokoju 

Cena za 
pokój/dobę 

Kontakt z rezerwacją miejsc 

Rezerwac
ji można 
dokonać 
do dnia: 

Hotel Mercure 
Poznań 

ul. Roosevelta 20 

+ śniadanie 1 422,0 zł - 2/3/4 IX 

350,0 zł  - 4/5/6 IX 

(061) 851 2014 
malgorzata.szczecinska@orbistravel.pl 

 

25 VIII 
2009r. 

+ śniadanie 2 471,0 zł – 2/3/4 IX 

400,0 zł – 4/5/6 IX 

Hotel IBIS 
ul.Kazimierza 

Wielkiego 23 

 

+ śniadanie 1 388,0 zł –2/3/4 IX 

214,0 zł – 4/5/6 IX 

+ śniadanie 2 417,0 zł – 2/3/4 IX 

243,0 zł – 4/5/6 IX 

Hotel Orbis 
Polonez 

Al. Niepodległości 
36 

+ śniadanie 1 245,0 zł – 2/3/4 IX 

170,0 zł – 4/5/6 IX 

+ śniadanie 2 280,0 zł – 2/3/4 IX 

205,0 zł – 4/5/6 IX 

Superior 

+ śniadanie  

1 240,0 zł – 4/5/6 IX 

Superior 

+ śniadanie  

2 275,0 zł – 4/5/6 IX 

   *  Cena noclegu w akademika nie uwzględnia śniadania. Istnieje możliwość wykupienia śniadania w Salsa Bar (na terenie  
Kampusu PP- DS1), w cenie 12 zł (+VAT). O chęci skorzystania z tej oferty należy poinformować przy rezerwacji miejsca 
noclegowego. 

 

► Biuro Kongresu nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach. Rezerwacji 
     w podanych powyżej hotelach należy dokonać powołując się na hasło „III Kongres 
     Urbanistyki Polskiej”. 

► Opłata za noclegi w akademiku regulowana będzie przez uczestnika w miejscu zakwa- 
     terowania.  

► Gwarancją rezerwacji hotelowej jest opłacenie przez uczestnika pełnej należności wynika- 
     jącej z potwierdzenia (faktura pro forma) do  14.08.2009 – termin pełnej wpłaty. 

► Liczba miejsc noclegowych w poszczególnych hotelach i akademikach jest ograniczona. 

► Rezerwując pokój 2-osobowy należy podać imiona i nazwiska obu osób. 

► W szczególnych przypadkach Biuro Kongresu może pomóc w znalezieniu innego miejsca 
    noclegowego niż podane powyżej. 


