
HOTEL i HOSTEL Łabędy 

Na hasło MASTERS dla wszystkich rezerwacji związanych z Mistrzostwami 

hotel udziela 15% rabatu. Warunkiem jest dokonanie rezerwacji bezpośrednio  

w hotelu. 

HOTEL ŁABĘDY 

44-100 Gliwice, POLAND ul. Karola Marksa 11       

Tel. +48 32 230 09 29     Fax +48 32 230 02 94 

 
Hotel i Hostel  Łabędy usytuowany jest w zielonej dzielnicy Gliwic. Położenie Łabęd w bliskiej 

odległości od centrum Gliwic (ok. 8 km), do Specjalnej Strefy Ekonomicznej  ok. 5km  oraz w 
sąsiedztwie basenu o wymiarach olimpijskich „ Olimpijczyk” ( 2 km) gwarantuje naszym gościom 
dogodny dojazd oraz idealne miejsce do pracy i wypoczynku. 
 Hotel dysponuje 53 pokojami jedno-, dwu- w kategoriach Komfort i  Standard. Wszystkie 
pokoje posiadają własny węzeł sanitarny. 
Pokoje typu Komfort (trzygwiazdkowa klasa pokoi hotelowych) z TV LCD, telefonem i mini barkami 
zostały całkowicie wyremontowane.  
Klasa dwugwiazdkowa naszego hotelu to pokoje w kategorii Standard - pokoje z TV LCD oraz 
telefonami. Istnieje możliwość dostawki do pokoju dwuosobowego. 

Hostel oferuje 30 pokoi jedno-, dwu-i trzyosobowych   kategorii Ekonomicznej. 
Są wyposażone TV oraz posiadają łazienki w pokojach. 
Ponadto dysponujemy pokojem dla osoby niepełnosprawnej oraz apartamentem. 
Na terenie całego obiektu możliwe jest korzystanie z bezpłatnego, bezprzewodowego Internetu. 
 
W hotelu znajdują się również:.  

 Restauracja „Kwartet” – serwuje dania tradycyjnej kuchni polskiej, regionalnej jak również 
lekką kuchnię europejską; 

 2 sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem szkoleniowym, w których można 
przeprowadzić seminarium, szkolenie, naradę lub spotkanie firmowe. 

 Gabinety lekarskie 

 Kosmetyczka i fryzjer. 
 
Ceny pokoi z 8% podatkiem VAT (w walucie pln): 
 
 Komfort(***)  Standard(** )  Ekonomiczny( hostel )  Apartament 
1os  110,00   100,00   65,00   200,00 
2os  140,00   120,00   85,00   220,00 
3os  --------   160,00   115,00 
Do podanych wartości możemy doliczyć śniadania w wysokości 25,00pln/osoba. 
 

Ofertę na wyżywienie w czasie Mistrzostw Polski Masters – Restauracja 

KWARTET  

w Hotelu Łabędy. 

-śniadanie -19 zł, - (szwedzki bufet) 

-obiad – 19 zł, - (danie dnia) 

-kolacja – 19 zł, -(jedno ciepłe danie + zestaw kanapkowy) 

podane kwoty są cenami brutto, faktura wystawiana przez restaurację 
 

ZAPRASZAMY  

tel:+48%2032%20230%2009%2029
tel:+48%2032%20230%2002%2094


Hotel Malinowski Economy   
 

ul. Chodkiewicza 33, Gliwice  

Telefon: +48 (32) 279-11-37  

economy@hotelmalinowski.pl  

 

 

 

Cena 120zł / doba / osoba.  /////  Na hasło MASTERS  

Cena zawiera; 

-Śniadanie w formie szwedzkiego bufety 

-Obiad (do uzgodnienia) 

-Kolacja (do uzgodnienia) 

-Parking 

Zapraszam do współpracy. 

W celu zarezerwowania noclegu prosimy o kontakt z Recepcją Hotelu 

 

mailto:economy@hotelmalinowski.pl


 

 

 

Hotele Gliwice i Zabrze – 3 Hotele Diament do wyboru 

Zapraszamy do Hoteli Diament w Gliwicach i Zabrzu! 

Z myślą o naszych wymagających Gościach przygotowaliśmy komfortowe pokoje w 

standardzie czterech i trzech gwiazdek. Nasze hotele zlokalizowane są w dogodnych 

miejscach: hotele przy A4 i  DTŚ, hotele przy dworcu PKP w centrum Gliwic. 

Hotele w Gliwicach i Zabrzu oddalone są od siebie o jedyne 15 minut jazdy Drogową 

Trasą Średnicową DTŚ. 

 

Noclegi dla uczestników Mistrzostw Polski Masters 17-19.11.2017 na hasło: MASTERS 

HOTEL ADRES POKOJE KONTAKT 

Hotel Diament 
Economy*** 

Gliwice ul. Zwycięstwa 42 1-osobowy 120,-/dobę 
2-osobowy 80,-
/os./dobę 

gliwiceeconomy@hotelediament.pl 

tel. +48 32 231 18 21 
hasło: MASTERS 

Park 
Diament**** 

Zabrze ul. 3Maja 122a 
(15 min. od basenu) 

1-osobowy 169,-/dobę 
2-osobowy 99,-
/os./dobę 
Parking na terenie 
hotelu 

zabrze@hotelediament.pl 

tel: +48 32 721 10 00 
hasło: MASTERS 

Hotel 
Diament*** 

Zabrze ul. 3Maja 122a 
(15 min. od basenu) 

1-osobowy 120,-/dobę 
2-osobowy 75,-
/os./dobę 
Parking na terenie 
hotelu 

zabrze@hotelediament.pl 

tel: +48 32 721 10 00 
hasło: MASTERS 

mailto:gliwiceeconomy@hotelediament.pl
mailto:zabrze@hotelediament.pl
mailto:zabrze@hotelediament.pl


Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do Państwa zapytania przesyłam Państwu 

propozycję cen noclegów w terminie 17-19.11.2017. 

Qubus Hotel to ceniona marka, która zapewni bezpieczeństwo, 

komfort i prestiż Państwa Gościom, pracownikom i kontrahentom.  

Naszym atutem jest dogodna lokalizacja (centrum miasta),  

profesjonalny personel oraz wieloletnie doświadczenie. 

 
OFERTA CENOWA  
QUBUS HOTEL GLIWICE  
Z OKAZJI MISTRZOSTW 
POLSKI MASTERS 



*Do powyższych cen został doliczony podatek VAT oraz śniadanie 

W CENIE NOCLEGU 

Śniadanie 
Bufet szwedzki 

(100 najlepiej dobranych produktów) 

Bezprzewodowy Internet 
Bezpłatny dostęp 

 Typ pokoju Cena w PLN Cena specjalna w PLN* 

Pokój 1-osobowy Single lub Double   
(do pojedyńczego wykorzystania) 

445 PLN 129 PLN 

Pokój 2-osobowy Double (z łóżkiem małżeńskim) 530 PLN 189PLN 

OFERTA POKOI w terminie 17 - 19.11.2017 

Do Państwa dyspozycji oddajemy w pełni klimatyzowane, luksusowe i nowoczesne pokoje: 

PARKING (monitorowany)   9 EUR dla Państwa GRATIS 



OFERTA 
GASTRONOMICZNA 

W ramach Państwa pobytu w hotelu sieci Qubus 

przygotowaliśmy specjalną ofertę lunchową - 
pyszny dwudaniowy posiłek w cenie 35 PLN*. 

 
 
 
 
 
 
 

*Aby skorzystać z oferty specjalnej prosimy o deklaracje 
podczas zakładania rezerwacji na noclegi . 

 
 
 
 
 
 
 



Pozdrawiam, 
 
Elżbieta Stec 
Kierownik recepcji 
nr tel. 32 300 1 181,  
estec@qubushotel.com 
 
ul. Dworcowa 27 
44-100 Gliwice 
tel.: +48 32 300 1 100 
fax: +48 32 300 1 200 

mailto:estec@qubushotel.com

