OFERTA HOSTEL GUIDO

HOSTEL GUIDO to nowoczesny kompleks noclegowo- konferencyjny
zlokalizowany blisko centrum miasta Zabrze, bezpośrednio przy Kopalni
„Guido”. Bardzo dobre połączenie z autostradą A4 oraz DTŚ, sprawia, że
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OFERTA HOSTEL GUIDO
NOCLEGI W HOSTELU GUIDO
Hostel Guido oferuje 85 miejsc noclegowych. Do dyspozycji gości jest 17 pokoi
o standardzie hostelowym oraz 7 pokoi o podwyższonym standardzie. Hostel w pełni spełnia
wymogi do przyjęcia gości niepełnosprawnych (dysponujemy pokojem dostosowanym do
potrzeb osób poruszających się na wózkach). Podczas pobytu goście mogą przygotować
posiłek w ogólnodostępnej, dobrze wyposażonej kuchni, a na specjalne zamówienie grup
zorganizowanych Hostel gwarantuje usługi cateringowe. Hostel zapewnia swoim gościom
darmowy dostęp do Internetu, jak również możliwość korzystania z pokoju dziennego,
wyposażonego w TV z dostępem do telewizji satelitarnej.

Pokoje hostelowe, czteroosobowe
z wspólną łazienką na korytarzu.
Urządzone w nowoczesnym,

minimalistycznym stylu, z elementami charakterystycznymi dla kultury
Śląskiej.
Cena noclegu 38 PLN/ os. brutto

Pokoje o podwyższonym standardzie,
dwu i trzy osobowe, z własną łazienką.
Wystrój łączy w sobie tradycje śląskie.
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OFERTA HOSTEL GUIDO
z nowoczesnością.

Cena pokoju 2 osobowego 99 PLN brutto

Cena pokoju 3 osobowego 125 PLN brutto
W hostelu istniej możliwość zamówienia posiłków w grupach powyżej 9 osób (śniadanie,
obiad lub obiado-kolacja).

KONFERENCJA W HOSTELU GUIDO
Na terenie Hostelu istnieje możliwość zorganizowania konferencji. Obiekt dysponuje
trzema salami konferencyjnymi, które mieszczą do 50 osób, oraz dużą salę restauracyjną,
która mieści do 150 osób w układzie konferencyjnym. Na życzenie gości oddajemy sale
wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz łącze internetowe. Cena za wynajem sali na cały
dzień 615 PLN brutto.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
32 630 30 91 wew. 9999 oraz 728-406-105.
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