KARNET NA REZERWACJĘ POBYTU

w Manor Hotel w Olsztynie, ul. Kanarkowa 47, tel. 89 524 17 00
Karnet jest ważny wyłącznie w dniach 15-22 maja 2012 r., jest jednorazowy
i przeznaczony tylko dla uczestników Mistrzostw Polski IDPA 2012.

Poniżej są zamieszczone stawki za pobyt w Manor Hotel.
UWAGA!

Proszę zaznaczyć
odpowiednią opcję!
Wypełniony formularz
można wysłać
mailem lub faxem
- podane poniżej.

1 doba x 1 osoba w pokoju 1-os. – cena: 270 zł/os.
1 doba x 2 osoby w pokoju 2-os. – cena: 180 zł/os.
2 doby x 1 osoba w pokoju 1-os. – cena: 450 zł/os.
2 doby x 2 osoby w pokoju 2-os. – cena: 270 zł/os.
3 doby x 1 osoba w pokoju 1-os. – cena: 540 zł/os.
3 doby x 2 osoby w pokoju 2-os. – cena: 350 zł/os.

Cena obejmuje noclegi, śniadania, obiadokolacje i korzystanie z atrakcji hotelu:
basen, jacuzzi, sauna, łaźnia parowa, siłownia fitness, solarium,
kręgielnia, bilard, tenis stołowy, boiska sportowe.
Finał Mistrzostw, rozdanie nagród i bankiet odbędzie się również w Manor Hotel.
imię i nazwisko uczestnika: .........................................................................................................................................
wpisuje recepcja hotelu

.........................................................................................................................................

DOJAZD DO HOTELU

Dojazd z centrum Olsztyna, trasą na Morąg, zjazd z ulicy Bałtyckiej w ulicę Kanarkową. Czas dojazdu – ok. 10 min.
Czas dojazdu samochodem z Warszawy – 2,5 godz. (210 km). Czas dojazdu samochodem z Gdańska – 2 godz. (180 km).
Odległość do hotelu z Dworca Kolejowego Olsztyn Główny – 8 km. Jadąc pociągiem do Olsztyna sugerujemy wysiąść na stacji
kolejowej – Olsztyn Zachodni i pieszo przejść do ul. Grunwaldzkiej. Przy rondzie (ok 200 m od dworca) znajduje się przystanek
komunikacji miejskiej (kierunek Gutkowo). Należy wsiąść do autobusu miejskiego nr 11 i wysiąść na przystanku Kanarkowa (przystanek na żądanie). Od przystanku do Hotelu jest ok. 800 m. Należy iść cały czas wzdłuż ul. Kanarkowej, zgodnie z informacjami
na tablicach hotelowych rozmieszczonymi wzdłuż drogi.

Olsztyn, ul. Kanarkowa 47, tel. 89 524 17 00, fax 89 524 17 08
www.manorhotel.pl, recepcja@manorhotel.eu

