Usługi Hotelarskie SDS
Hotel posiada 45 miejsc noclegowych. Stanowi zaplecze dla grup sportowych
przyjeżdżających na rozgrywki ligowe i zgrupowania, odbywające się na terenie
naszego obiektu. W hotelu mieści się bar gastronomiczny z całodziennym
wyżywieniem. Hotel posiada salę konferencyjną na 40 miejsc, która jest
udostępniana za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przy hotelu
znajduje się parking strzeżony, płatny.
Cennik
Zobacz cennik
OFERTA CENOWA /CENY w PLN/
ZAKRES WYKORZYSTANIA

CENA

pokój 2 osobowy z łazieką
dla2 osób

doba

90 zł*

pokój 2 osobowy z łazienką
da 1 osoby

doba

70 zł*

pokój 2 osobowy z łazienką
i wc dla 2 osób

doba

110 zł*

pokój 2 osobowy z łazienką
i wc dla 1 osoby

doba

90 zł*

pokój 3 osobowy z łazienką
dla 3 osób

doba

120 zł*

pokój 3 osobowy z łazienką
dla 2 osób

doba

100 zł*

pokój 3 osobowy z łazienka
dla 1 osoby

doba

80 zł*

opłata za przedłużenie
pobytu o niepełną dobę

tylko dla gości
hotelowych
przedłużających
pobyt w hotelu
do godziny 20:00 w
dniu
zakończenia doby
hotelowej

1/2 ceny
wynajmu za
dobę

opłata za pobyt psa

doba

20 zł

śniadanie hotelowe

1 osoba

15 zł

sala konferencyjna

1 godzina

50 zł

* Dla grup zorganizowanych oraz dla osób mieszkających powyżej 5 dni upust
ceny do 10% wyłącznie po indywidualnej akceptacji dyrektora ośrodka.
Ceny pokoi zawierają podatek VAT w wysokości 8%, cena za wynajem sali
konferencyjnej zawiera podatek VAT w wysokości 23%

Galeria Zdjęć

Lokalizacja
Obiekt mieści się w pobliżu Urzędu Miasta i terenów zielonych Jasne Błonia
– Park Kasprowicza, dojazd tramwajem nr 3 oraz autobusem nr 87 z

dworca głównego.

Znajdź drogę
Kontakt
Usługi Hotelatskie SDS
ul. Unisławy 29
71-413 Szczecin
recepcja
tel. 91 422 28 56
hotel@mosrir.szczecin.pl
z-ca dyrektora
ds. Kompleksu Sportowego
Mariusz Dopiera
tel. 91 312 32 40
kom. 519 352 805
mdopi@mosrir.szczecin.pl
kierownik obiektu
Irena Sadowska
tel. 91 422 28 56
kom. 519 352 807
isado@mosrir.szczecin.pl

