XIX MIĘDZYNARODOWA I OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA ONOMASTYCZNA
Gniezno
INFORMACJA O NOCLEGACH
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.
Rezerwujemy dla Państwa noclegi w akademiku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Gnieźnie, w pokojach jedno- i dwuosobowych (cena noclegu w pokoju jednoosobowym
wynosi: 54 PLN/doba + 25 zł śniadanie, cena noclegu w pokoju dwuosobowym wynosi 46,80
PLN/doba/os. + 25 zł/os. + śniadanie) oraz w hotelach w Gnieźnie (ceny podane poniżej).
Prosimy zgłaszać rezerwacje mailowo pod adresem: mioko@amu.edu.pl w postaci
wypełnionego
formularza
rezerwacji
noclegów
dostępnego
na
stronie
www.onomastyka.amu.edu.pl
Jeżeli zechcą Państwo indywidualnie zarezerwować nocleg w hotelu, prosimy, aby podczas
rezerwacji podali Państwo informację, że są Uczestnikami XIX Międzynarodowej
i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej.

Hotel Pietrak**** mieści się
w osiemnastowiecznych kamienicach przy
głównym deptaku miasta w sąsiedztwie
gnieźnieńskiej starówki. Z okien hotelu
rozciąga się wspaniały widok na Katedrę
Gnieźnieńską, siedzibę Prymasów Polski
oraz uroczą Starówkę. Obiekt posiada 120
miejsc noclegowych w pokojach jedno- i
dwuosobowych, dwuosobowych typu studio
oraz apartamentach. Wszystkie pokoje
o rodzinnej atmosferze i niepowtarzalnym klimacie wyposażone są w komfortowe łazienki,
telewizję satelitarną, internet, telefony, suszarki do włosów. Wybrane pokoje posiadają
również klimatyzację, minibary oraz zestaw do parzenia kawy czy herbaty.
W hotelu znajdują się trzy restauracje, bar aperitif, grill bar, trzy sale konferencyjne,
winda, fitness club, sauna, jacuzzi, kantor wymiany walut oraz parking strzeżony.
POKOJE HOTELOWE
Rodzaj pokoju
Ceny na dobę
Pokój 1-osobowy

180,00 zł

Pokój 2-osobowy

210,00 zł

Pokój typu studio

250,00 zł

Apartament

320,00 zł
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Specjalnie dla Państwa udzielamy 20% rabatu od całości zamówionych pokoi.
W cenę wliczone jest śniadanie w formie bufetu szwedzkiego.

KONTAKT:
Hotel Pietrak****
ul. Chrobrego 3
62-200 Gniezno
tel. +48 61 426 14 97
fax. +48 61 426 14 97 w. 150
e-mail: gniezno@pietrak.pl
http://pietrak.pl/gniezno/kontakt.html
Hotel Adalbertus *** - kompleks hotelowogastronomiczny znajdujący się na Placu
Katedralnym,
w
zabytkowych
budynkach
archidiecezji gnieźnieńskiej. Doskonale łączy
niepowtarzalny klimat sakralnych obiektów
z wielkopolską gościnnością.
Z hotelowych okien rozciąga się wspaniały
widok na przepiękną gnieźnieńska starówkę i jeden
z najważniejszych gnieźnieńskich zabytków –
Katedrę.
Hotel oferuje ponad sześćdziesiąt miejsc noclegowych w pokojach jednoi dwuosobowych, dwuosobowych typu studio oraz apartamentach. Każdy z pokoi posiada
komfortową łazienkę, wyposażony jest w tv-sat, łącze internetowe, telefon oraz minibar
(w wyznaczonych pokojach).
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POKOJE HOTELOWE
Rodzaj pokoju
Ceny na dobę
Pokój 1-osobowy

140,00 zł

Pokój 2-osobowy

170,00 zł

Pokój typu studio

190,00 zł

Apartament

230,00 zł

Specjalnie dla Państwa udzielamy 20% rabatu od całości zamówionych pokoi.
W cenę wliczone jest śniadanie w formie bufetu szwedzkiego.

Gwarantujemy fachową obsługę, smaczną kuchnię, komfort i wielkopolską gościnność.
KONTAKT:
Hotel Adalbertus ***
ul. Tumska 7a
62-200 Gniezno
Tel. /Fax +48 61 426 13 60
e-mail: adalbertus@pietrak.pl
http://pietrak.pl/adalbertus/kontakt.html
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