Weekendowe pobyty to jest to!

Rezerwuj w specjalnej cenie 299 zł/ doba/ 2 os.!
Specjalnie dla naszych Gości, Hotel Centrum Sosnowiec przygotował wyjątkową ofertę
pobytową. Oferta obowiązuje od piątku do poniedziałku przy rezerwacji minimum jednej
doby w wybranych terminach. Oferta jest ważna do 31.12.2017.

W cenie noclegu zapewniamy:
- pokój 2-osobowy,
- śniadanie dla 2 osób w Restauracji Warszawskiej,
- trzydaniową serwowaną kolację Szefa Kuchni dla 2 osób,
- 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

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 nowoczesnością, 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.

Muzeum Śląskie w Katowicach największe muzeum w regionie oferujące
podróż po historycznych zakątkach terenów województwa śląskiego.

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
jest największą sceną dramatyczną na Górnym Śląsku. Budynek otwartego
w 1907 roku Teatru Miejskiego (Stadttheater) zaprojektował Carl Moritz.

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
przeżyć 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!

