
 

Uczestników zawodów brydża sportowego Grand Prix Polski Par  
zapraszamy do rezerwowania noclegów  

w trzech hotelach sieci Centrum-Hotele w ścisłym centrum Łodzi. 
Na noclegi w terminie 17-19.04.2009 obowiązuje cennik specjalny:  

HOTEL CENTRUM*** 
Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 
Hotel położony bezpośrednio przy stacji PKP 
Łódź Fabryczna, około 400 m  
od ul. Piotrkowskiej (głównej arterii handlowo-
rozrywkowej miasta)  
Goście hotelowi korzystać mogą  
z dodatkowych atrakcji bezpośrednio  
w hotelu: siłownia, sauna, kasyno. 

 

Rodzaje pokoi 

CENA ZA POKÓJ, 
ZA 1 DOBĘ (zawiera 

rabat, śniadanie i 
VAT) przy rezerwacji 

do 06.04.2009 

CENA ZA POKÓJ, ZA 1 
DOBĘ (zawiera rabat, 
śniadanie i VAT)przy 

rezerwacji po 
06.04.2009 

1 osobowy ekonomiczny (M1) 
13 m2.. Położenie: na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 piętrze. Wyposażenie: łazienka z  
wanną, łóżko 100 x 200 cm, TV, radio, telefon. Część pokoi posiada wentylator. 

152 zł 180 zł 

1 osobowy standard (L1) 
21 m2.  Położenie: na 2, 3 i 4 piętrze. Wyposażenie: łazienka z prysznicem, łóżko 
120-140 x 200 cm, TV, radio, telefon. Część pokoi posiada wentylator. 

175 zł 207 zł 

1 osobowy wyższy standard (R1) 
21 m2.    Położenie: na 5, 6, 7, 11, 12 i 13 piętrze. Wyposażenie: łazienka z wanną lub 
prysznicem, łóżko 120-140 x 200 cm, klimatyzacja, TV, radio, telefon. Część pokoi 
posiada lodówkę, sejf i suszarkę do włosów. 

197 zł 234 zł 

2 osobowy standard (R2) 
21-27 m2.   Położenie: na 2, 3, 4, 9, 10 piętrze. Wyposażenie: łazienka z wanną lub 
prysznicem , łóżka pojedyncze lub małżeńskie, TV, radio, telefon. Część pokoi 
posiada wentylator. 

230 zł 269 zł 

2 osobowy standard dla 1 osoby  200 zł 238 zł 
2 osobowy wyższy standard  
27 m2.  Położenie: na 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13 piętrze. Wyposażenie: łazienka z wanną 
lub prysznicem, łóżka pojedyncze lub małżeńskie, klimatyzacja, lodówka (poza 3 
piętrem), TV, radio, telefon. Część pokoi posiada sejf i suszarkę do włosów. 

245 zł 287 zł 

2 osobowy wyższy standard dla 1 osoby 215 zł 256 zł 
apartament 1 osobowy  
60-64 m2.  Położenie: na 8 piętrze. Wyposażenie: sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 
pokój dzienny z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z wanną i prysznicem, 
druga łazienka, klimatyzacja, TV, radio, telefon, mini chłodziarka sejf, suszarka do 
włosów. 

452 zł 543 zł 

apartament 2 osobowy (A2) 
82 m2.  Położenie: na 8 piętrze. Wyposażenie: sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój 
dzienny z aneksem kuchennym, przedpokój, gabinet do pracy, łazienka z wanną i 
prysznicem, druga łazienka, klimatyzacja, TV , radio, telefon, mini chłodziarka, sejf, 
suszarka do włosów.  

533 zł 637 zł 

1 osobowy pokój-studio  
35 m2.  Położenie: na 2, 3 i 4 piętrze. Wyposażenie: sypialnia z łóżkami pojedynczymi 
lub małżeńskimi, pokój dzienny, przedpokój, łazienka z prysznicem, klimatyzacja, 
TV, radio, telefon, lodówka.  

249 zł 298 zł 

śniadanie  w cenie  w cenie  
Parking strzeżony przy hotelu od 28zł/za dobę w zależności od rodzaju pojazdu;  
 
Rezerwacja: tel. 042 632 86 40 ;  e-mail:centrum@centrumhotele.pl 
Informacje o hotelu: www.centrumhotele.pl 

http://www.centrumhotele.pl/�


 

 
 

 

 
 
 
 
 
HOTEL SAVOY** 
Łódź, ul. Traugutta 6 

 
Hotel położony blisko stacji PKP 
 Łódź Fabryczna, około 50m od 
 ul. Piotrkowskiej  

 
 

Rodzaje pokoi 

CENA ZA POKÓJ, ZA 
1 DOBĘ (zawiera 
rabat, śniadanie i 

VAT) 
1 osobowy 
9 m2 ; położenie - od dziedzińca.  Wyposażenie: łazienka z wanną lub prysznicem, TV, 
radio, telefon. 

94 zł 

1 osobowy  
12 m2 , położenie - od dziedzińca.  Wyposażenie: łazienka z prysznicem, TV, radio, telefon 131 zł 

1 osobowy 
16 m2 , położenie - od dziedzińca.  Wyposażenie: łazienka z prysznicem, TV, radio, telefon 143 zł 

1 osobowy wyższy standard (D1) 
18 m2 , położenie - od dziedzińca.  Pokoje jedno- lub dwupomieszczeniowe. Wyposażenie: 
łazienka z prysznicem, telewizor, radio, telefon.  
Możliwość dostawki. 

152 zł 

1 osobowy w stylu retro (R1) 
18 m2 , położenie - od dziedzińca. Stylowe wyposażenie: meble w stylu retro, sekretarzyk, 
łazienka z prysznicem i biczami wodnymi, TV, radio, telefon.   

172 zł 

2 osobowy (A2,B2) 
20 m2 , położenie - od dziedzińca lub od frontu. Pokoje składają się z jednego 
pomieszczenia lub sypialni i pokoju dziennego.  
Wyposażenie: łóżka pojedyncze lub małżeńskie, TV, radio, telefon 

195 zł 

2 osobowy w stylu retro (R2) 
20 m2 , położenie – od dziedzińca. 
Wyposażenie: meble w stylu retro, sekretarzyk, łóżko małżeńskie, TV, radio, telefon. 

232 zł 

mini-apartament 2 osobowy (S2) 
36 m2 , położenie – od frontu. 
Wyposażenie: sypialnia i pokój dzienny, duża łazienka z wanną, jacuzzi oraz prysznicem i 
biczami wodnymi, mała dodatkowa łazienka, suszarka do włosów, klimatyzacja, lodówka, 2 
telewizory, video, radio, telefon. 

305 zł 

śniadanie  w cenie 
Parking strzeżony około 200m od hotelu – od 25zł/za dobę w zależności od rodzaju pojazdu; 

 

 
Rezerwacja: tel. 042 632 93 60  ;  e-mail: savoy@centrumhotele.pl 
Informacje o hotelu: www.centrumhotele.pl 

 
 
 

http://www.centrumhotele.pl/�


 

 
 
 

 
 
POLONIA PALAST 
Łódź, ul. Narutowicza 38 

 
Hotel położony bezpośrednio przy stacji PKP 
Łódź Fabryczna, około 400 m  
od ul. Piotrkowskiej (głównej arterii handlowo-
rozrywkowej miasta)  

 
 
 
 
 
 

Rodzaje pokoi 

CENA ZA POKÓJ, 
ZA 1 DOBĘ 

(zawiera rabat, 
śniadanie i VAT) 

przy rezerwacji do 
06.04.2009 

CENA ZA POKÓJ, 
ZA 1 DOBĘ 

(zawiera śniadanie 
i VAT)przy 

rezerwacji po 
06.04.2009 

1 osobowy z łazienką  
11 m2 . Wyposażenie: łazienka z prysznicem, łóżko 90/200cm, TV, radio, telefon. 
Położenie: od ulicy. 

119 zł 130 zł 

1 osobowy z łazienką wyższy standard 
16 m2 . Wyposażenie: łazienka z wanną lub prysznicem, łóżko 100/200cm, TV, radio, telefon. 
Położenie: od ulicy 

148 zł 162 zł 

2 osobowy z łazienką  
16 m2. Wyposażenie: łazienka z wanną lub prysznicem, łóżka pojedyncze lub małżeńskie, 
TV, radio, telefon. Położenie: od ulicy. Możliwość dostawki. 

180 zł 196 zł 

2 osobowy z łazienką wyższy standard 
23 m2. Pokoje składają się z sypialni i pokoju dziennego. Wyposażenie: łazienka z wanną i 
prysznicem, łóżka pojedyncze lub małżeńskie, TV, radio, telefon. Możliwość dostawki. 
Położenie: od dziedzińca lub od ulicy. 

222 zł 243 zł 

śniadanie  w cenie w cenie 
Parking około 300  m od hotelu - od 25zł/za dobę w zależności od rodzaju pojazdu; 

Internet bezprzewodowy dostępny jest w klimatyzowanym lobby hotelu. 
Możliwość wypożyczenia suszarki do włosów i żelazka. 

 
 
 
 

Rezerwacja: tel. 042 632 87 73  ;  e-mail: polonia@centrumhotele.pl 
Informacje o hotelu: www.centrumhotele.pl 

 

http://www.centrumhotele.pl/�

