O Hotelu
W samym sercu Sosnowca na rogu ulicy Modrzejowskiej i Warszawskiej, w ponad 130-letniej kamienicy
znajduje się 3-gwiazdkowy Hotel Centrum Sosnowiec.
Obiekt oddaje do dyspozycji Gości 41 pokoi z wysokim standardzie wyposażenia oraz możliwością
zakwaterowania w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych:
17 pokoi Standard 1os. I 2os.
14 pokoi Standard Plus 1os. I 2os.
9 pokoi Deluxe 2os.
1 Apartament 2os.
Nasze atuty:
Hotel jest również przystosowany do przyjęcia Gości niepełnosprawnych
Hotelowa recepcja czynna jest przez całą dobę, podobnie jak strzeżony i monitorowany parking hotelowy
Hotel wyróżnia lokalizacja. Obiekt znajduje się bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP i PKS,
Urzędu Miasta Sosnowiec, Sali Widowiskowej MUZA, Galerii Handlowej PLAZA
Szybki dojazd do centrum Katowic - 9km, do lotniska w Pyrzowicach 27km
Doskonały dojazd do hotelu gwarantuje bliskość autostrady A1 i A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowe
Bezpłatny internet
„Cesarskie śniadanie”- bogaty bufet z produktów regionalnych
Restauracja Warszawska dwukrotnie zagrodzona Czapeczką Żółtego Przewodnika

Oferta cenowa
101 PLN/pokój jednoosobowy
121 PLN/pokój dwuosobowy typu twin
Koszt śniadania 30 PLN/osoba
Koszt każdej dodatkowej osoby w pokoju 3,4 osobowym to 50 PLN

Oferta dla grup turystycznych w
Hotelu Centrum Sosnowiec
obowiązuje dla rezerwacji powyżej
10 pokoi

Kontakt
Hotel Centrum Sosnowiec
ul. Modrzejowska 3
41-200 Sosnowiec

tel. +48 32 266 97 23
www.hotelcentrumsosnowiec.pl
recepcja@hotelcentrumsosnowiec.pl

Zapraszamy do zapoznania się z atrakcjami okolicy. Indywidualnie mogą Państwo wypełnić
wolny czas i skorzystać z następujących możliwości:

Kopalnia Guido w Zabrzu to miejsce niepowtarzalne na skalę Europy.
Perła śląskiego Szlaku Zabytków Techniki łączy w sobie walory
dziedzictwa kultury przemysłowej z nowoczesnościa, proponując
niesamowite doświadczenia gościom już od samego nadszybia kopalni.

Aquapark Nemo w Dąbrowie Górniczej, to kompleks basenowy wraz
z atrakcjami wodnymi I saunami.

Termy Rzymskie w Czeladzi złożony kompleks saun i basenów
stworzony w oparciu o starożytne ryciny. Miejsce dla bardziej
wymagających użytkowników tego rodzaju wypoczynku.

Pałac Schoena należał na przełomie XIX i XX wieku do wywodzącej się z
Niemiec rodziny Schönów, właścicieli sosnowieckich zakładów
włókienniczych. Obecnie mieści się w nim Muzeum w Sosnowcu,
prezentujące m.in. jedyną w kraju wystawę polskiego szkła użytkowego z
ostatniej ćwierci XX wieku.
Teatr Zagłębia w Sosnowcu powstał w 1897 roku jako 6. teatr w Polsce.
Teatr Zagłębia do dziś stara się zaoferować swoim widzom zróżnicowany
repertuar oraz wyrównany poziom rzemiosła aktorskiego. W ostatnich
latach na deskach teatru mogliśmy zobaczyć wiele przedstawień, które
odniosły duży sukces.
Miejskie Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu organizuje cykliczne
imprezy, otwarte koncerty jazzowe, popowe, przedstawienia teatralne,
kabaretowe, wernisaże, wystawy, przeglądy, konkursy muzyczne, oraz
turnieje taneczne. Jeden z budynków Miejskiego Klubu znajduje się w
odległości 170 m od Hotelu.
Hala Widowiskowo – Sportowa Spodek - jest miejscem wielkich
wydarzeń, jakimi są koncerty światowych sław i imprezy sportowe rangi
mistrzostw świata. Dodatkowo w obiekcie tym organizowane są targi,
kongresy, wystawy i szkolenia.
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (NOSPR)
to najlepsza sala koncertowa w kraju i jedna z najlepszych w Europie.
Posiada niepowtarzalne brzmienie, dostarcza melomanom niesamowitych
przeżyc muzycznych. W NOSPR odbywają się m. in. koncerty dla
najmłodszych, muzyki dawnej, recitale mistrzowskie oraz wiele innych
wartych uwagi.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

