Gdynia 13.02.2019

Dotyczy: Hotel Mercure Gdynia Centrum usługi noclegowe dla
uczestników biegów PKO GPX Gdyni 2019.
Szanowni Państwo,
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie hotelem Mercure Gdynia Centrum. W nawiązaniu do otrzymanego
zapytania jest nam niezmiernie miło przedstawić kalkulację usług hotelowych dopasowaną do Pani potrzeb.
Pragniemy jednocześnie zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby wydarzenie, jakie zamierza Pani
zorganizować w hotelu miało wyjątkowy i niezapomniany charakter. Mamy nadzieję, że niniejsza propozycja
umożliwi nawiązanie owocnej współpracy.
Dlaczego Hotel Mercure Gdynia Centrum?
Gdynię przepełnia bogactwo miejskiej kultury i entuzjazm dla innowacyjności. Prestiżowa lokalizacja hotelu w
samym centrum miasta, zaledwie 100 metrów od plaży, zapewnia wspaniałe możliwości zarówno dla gości
biznesowych jak i turystów. Hotel oferuje 294 komfortowo wyposażone pokoje, które gwarantują optymalne
warunki do pracy i wypoczynku. Centrum biznesowe hotelu obejmuje 11 sal konferencyjnych z pełnym
wyposażeniem multimedialnym. Więcej informacji w e-broszurze.
Dlaczego Gdynia?
Dziś Gdynia to miasto wielkich możliwości, nowoczesne centrum gospodarki morskiej i handlu międzynarodowego,
a także kwitnący ośrodek kulturalny oraz modny nadmorski kurort, który każdego roku przyciąga rzesze turystów
oraz miłośników żeglarstwa. Stanowi bezprecedensowy w skali Polski przykład miasta otwartego na innowacje
i ludzi biznesu, miasta, które wie jak odnieść sukces i z odwagą spogląda w przyszłość.

Oferta dla uczestników biegów PKO GPX Gdyni 2019:

12-13.05.2019 Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim:



Pokój 1-os. Standard ze śniadaniem –PLN 310 brutto/doba
Pokój 2-os. Standard ze śniadaniem –PLN 350 brutto/doba

28-29.06.2019 Nocny Bieg Świętojański z PKO Bankiem Polskim:



Pokój 1-os. Standard ze śniadaniem – 370 PLN brutto/doba
Pokój 2-os. Standard ze śniadaniem – 410 PLN brutto/doba

11-12.11.2019 Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim:



Pokój 1-os. Standard ze śniadaniem – 250 PLN brutto/doba
Pokój 2-os. Standard ze śniadaniem – 290 PLN brutto/doba

W celu dokonania rezerwacji w specjalnych stawkach, prosimy o kontakt z działem rezerwacji:
Tel. 58 666 29 10, 58 666 29 14
E-mail: H3417-RE1@accor.com lub H3417-RE2@accor.com
W celu otrzymania specjalnych stawek, prosimy o powołanie się na hasło: “PKO Grand Prix 2019” podczas
dokonywania rezerwacji.
Śniadanie w formie bufetu jest wliczone w ceny pokoi.
Powyższe ceny dotyczą zakwaterowania w jednym pokoju za jedną dobę.
Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00. Wszelkie zmiany wykraczające ponad podane ramy czasowe
powinny być uprzednio uzgodnione z hotelem.
Hotel wyposażony jest w bezprzewodową sieć internetową.
Gościom hotelowym oferujemy bezpłatne korzystanie z basenu oraz sauny.
Parking hotelowy płatny: 5 zł za godzinę lub 40 zł za dobę dla samochodów osobowych.
Dopłaty do wyższych standardów pokoi:
 +35 PLN brutto/ doba – dopłata do standardu „Superior”
 +70 PLN brutto/ doba – dopłata do standardu „Privilege”
 +170 PLN brutto/ doba – dopłata do apartamentu
Z poważaniem,

Olga Ronkowska
Kierownik ds. Sprzedaży
Hotel Mercure Gdynia Centrum
Tel.: 58 666 29 33
Email: h3417-sl@accor.com

