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OFERTA BOUTIQUE HOTEL’S DLA GOŚCI 

XV KONFERENCJI OTOLARYNGOLOGIA 2018 

 

  
Szanowni Państwo,        

 

Z przyjemnością przedstawiam ofertę zakwaterowania dla uczestników Konferencji 

Otolaryngologia 2018. 

 
Przy rezerwacji Goście powołują się na hasło: LARYNGOLOGIA2018 

 

 

Sieć Boutique Hotel’s to nowoczesne obiekty o wysokim standardzie wyposażenia wnętrz, usytuowane 

w strategicznych punktach miast.  
 
Marka Boutique Hotel’s powstała z myślą o Gościach ceniących sobie nowoczesność, komfort i 

wygodę. Gwarantujemy zawsze najbardziej przyjazną obsługę, jednolity wygląd pokoi oraz 

bogaty zakres świadczonych usług. 

Z przyjemnością przedstawiamy nasze łódzkie lokalizacje. 

 

 

 

BOUTIQUE HOTEL’S    III 

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 10/14   

tel. 512 20 10 90 

pilsudskiego@hotels24.com.pl  

 

Obiekt położony w ścisłym centrum Łodzi, róg Al. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza, w bezpośrednim 

sąsiedztwie Urzędu Marszałkowskiego i tak dzisiaj popularnego miejsca jak OFF Piotrkowska. 

Boutique Hotel’s III znajduje się zaledwie 200m od Galerii Łódzkiej i tylko 50 m ulicy Piotrkowskiej.  

Oferujemy naszym gościom 63 pokoje, łącznie 120 miejsc noclegowych.  

Pokoje z bezpłatnym bezprzewodowy dostępem do Internetu, telewizorem LCD oraz zestawem do 

przygotowania kawy i herbaty. 

Na miejscu dostępny jest bezpłatny, zadaszony, monitorowany parking.  
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BOUTIQUE HOTEL’S    II 

90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 8 

tel. 512 20 10 80 

rewolucji@hotels24.com.pl  

 
Obiekt zlokalizowany w sąsiedztwie ulicy Piotrkowskiej, ok. 10 minut spacerem od Manufaktury. 

Do dyspozycji Gości oddajemy 69 pokoi jedno, dwu i trzyosobowych oraz komfortowe apartamenty. 

Wszystkie pokoje charakteryzują się eleganckim i gustownym wystrojem. W każdym pokoju czeka na 

Gości zestaw powitalny kawa, herbata i woda mineralna. Część pokoi posiada piękne, przestronne 

łazienki z wanną i kabiną natryskową. 

Niewątpliwym atutem jest dostępna całą dobę pyszna, świeżo mielona kawa. W całym obiekcie dostępne 

jest bezpłatne, bezprzewodowe łącze Internetowe. To idealne miejsce na pobyty służbowe, jak również 

spotkania biznesowe i konferencje. Przy budynku znajduje się bezpłatny, monitorowany, przestronny 

parking. 

 

 

BOUTIQUE HOTEL’S  I 
 
93-193 Łódź, ul.Milionowa 25      
tel. 512 221 011 

milionowa@hotels24.com.pl 

 
Obiekt dysponuje gustownie urządzonymi 64 pokojami jedno i dwuosobowymi z przestronną, 

nowoczesną łazienką.  Został on zaprojektowany przede wszystkim z myślą o Gościach podróżujących 

służbowo. Wysoki standard wykończenia wnętrz, doskonała jakość obsługi, atrakcyjna lokalizacja z 

bezproblemowym dojazdem z każdej strony miasta, sprawia, że Boutique Hotel's I jest chętnie 

wybierany przez Gości biznesowych.  
Bezpośrednio przy obiekcie znajduje się bezpłatny, monitorowany parking dla ponad 50 samochodów. 

 

 

Naszym atutem są nowoczesne i komfortowe pokoje, doskonała lokalizacja, bezpłatne łącze 

Internetowe, dostępna całą dobę pyszna, świeżo mielona kawa, bezpłatne monitorowane 

parkingi, ale przede wszystkim bardzo indywidualne podejście do potrzeb naszych Gości. 
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BOUTIQUE HOSTEL 

90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 17  

kom. 512 22 10 22 

stefanowskiego@hotels24.com.pl  

Boutique Hostel oferuje 41 pokoi jedno, dwu i trzyosobowych z  TV 

oraz bezpłatnym dostępem do Internetu.  

Atutem jest doskonała lokalizacja – blisko Atlas Areny,                 w 

bezpośrednim sąsiedztwie Politechniki Łódzkiej oraz Centrum  

Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ. 

Przy Hostelu znajduje się bezpłatny parking.  

Nowoczesne toalety i natryski są ogólnodostępne.  

Śniadania serwowane są w formie „ Breakfast to go”. 

 

  Oferta obejmuje obiekty BHI, BHII , BHIII  

Rodzaj pokoju OFERTA SPECJALNA      

Cena pokoju ze 

śniadaniem  

OFERTA SPECJALNA      

Cena pokoju bez 

śniadania 

Pokój jednoosobowy 149 PLN 109 PLN 

Pokój dwuosobowy 189 PLN 139 PLN 

Pokój trzyosobowy 229 PLN 159 PLN 

Śniadanie serwowane w formie urozmaiconego bufetu szwedzkiego. 

OFERTA HOSTEL 

Rodzaj pokoju OFERTA SPECJALNA      

Pokój BEZ śniadania 

 

Pokój jednoosobowy 

 

65 PLN 

 

Pokój dwuosobowy 

 

85 PLN 

 

Pokój trzyosobowy 

 

105 PLN 

Śniadanie dodatkowo odpłatne w cenie 17 zł/os. 

CENA POKOI W SIECI BOUTIQUE HOTEL’S OBEJMUJE: 

- nocleg  

- podatek VAT 

- monitorowany parking 

- Internet Wi-Fi 

W obiektach hotelowych: BH I, BH II i BH III: 

- śniadanie w formie urozmaiconego bufetu szwedzkiego 

- wodę, kawę i herbatę w pokoju w obiektach hotelowych  

- całodobowy dostęp do ekspresów ze świeżo mieloną kawą oraz czekoladą na gorąco 
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W celu dokonania rezerwacji na preferencyjnych warunkach, zapraszamy do kontaktu 

bezpośrednio z recepcją: 

BOUTIQUE HOTEL’S II 

Ul. Rewolucji 1905r. 8, 90-273 Łódź 

+48 42 630 63 15 

rewolucji@hotels24.com.pl 

 

BOUTIQUE HOTEL’S III 

Al. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź 

+48 42 681 22 22 

pilsudskiego@hotels24.com.pl 

 

BOUTIQUE HOTEL’S I 

ul. Milionowa 25, 93-193 Łódź 

+48 42 684 75 10 

milionowa@hotels24.com.pl  

 

BOUTIQUE HOSTEL 

Ul. Stefanowskiego 17, 90-537 Łódź 

+48 42 636 22 01 

stefanowskiego@hotels24.com.pl 

 

Pozdrawiam  i  pozostaję  do dyspozycji, 

 

Piotr Matulka 

Manager ds. sprzedaży korporacyjnej 

+48 519 848 659 

p.matulka@cfihotels.pl 
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