Wakacyjna oferta pobytowa
Nocleg już od 129 PLN za dobę ze śniadaniem
Warunki oferty:
- oferta dotyczy nowych rezerwacji dokonanych bezpośrednio
w Recepcji Hotelu Centrum Sosnowiec (e-mail, telefon, kontakt osobisty)
- oferta ważna przy rezerwacji min. 2 noce
- oferta dotyczy pokoi standard
- dopłata do pokoju o podwyższonym standardzie 40 PLN
Ceny:
- pokój jednoosobowy 129 PLN/ doba ze śniadaniem
- pokój dwuosobowy dbl/twin 159 PLN/ doba z dwoma śniadaniami
W cenie pokoju zapewniamy:
- śniadanie w Restauracji Warszawskiej,
- dostęp do Internetu w pokoju oraz na terenie całego obiektu,
- pobyt dzieci do lat 4 - bezpłatnie,
- strzeżony, monitorowany parking.

Rezerwacji można dokonać
telefonicznie: 32 266 97 23
poprzez e-mail: recepcja@hotelcentrumsosnowiec.pl

Warunki:
dotyczy nowych rezerwacji
w terminie 01.06. do 31.08.2018r.

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!

