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Pokoje gościnne w Lublinie

Informujemy, że nasze Centrum dysponuje miejscami noclegowymi. 

W sumie posiadamy 27 miejsc w następujących pokojach:

1 pokój 2-osobowy,

5 pokoi 4-osobowych,

1 pokój 5-osobowy.

 

Pokoje znajdują się na trzecim piętrze budynku oraz jeden pokój na drugim piętrze.
Przy pokojach są toalety i łazienki z prysznicem. W niektórych przypadkach są one
wspólne dla dwóch pokoi.

We wszystkich pokojach, jak i w całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia
tytoniu.

Nasi goście w pokojach zastaną telewizor, czajnik elektryczny, ręcznik oraz
klimatyzację. Z recepcji można wypożyczyć żelazko.
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Na najniższej kondygnacji znajduje się bufet w którym można spożyć podstawowe
posiłki. Można też, szczególnie jeśli chodzi o grupy wycieczkowe, zamówić
całodzienne wyżywienie. W tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z
bufetem - mail: firmadlaciebie@gmail.com lub tel: 81 53 292 41 w 209.

Ceny pokoi przedstawiają się następująco (brutto - za osobę):

Nauczyciele korzystający z doskonalenia
organizowanego przez LSCDN 32 zł

Pozostali nauczyciele, w tym nauczyciele akademiccy,
emeryci, pracownicy oświaty, młodzież szkolna,
studenci

42 zł

Pozostałe osoby 71 zł

W miarę wolnych miejsc możliwe jest wynajęcie pokoju wieloosobowego przez
jedną osobę. Wówczas jednak powyższe ceny zwiększaja się o 50%.

Przy wynajmowaniu miejsc noclegowych na okres dłuższy niż 3 doby lub dla grupy
liczącej co najmniej 15 osób, opłata za nocleg może być negocjowana.

Informujemy, że za usługi noclegowe preferujemy wpłaty przelewowe
Bank PKO BP  10 1020 3147 0000 8802 0129 7050

lub płatności kartą elektroniczną.
UWAGA!

Od dnia 1 lipca zmienił się nasz numer rachunku bankowego. Prosimy o zwrócenie uwagi przy
dokonywaniu wpłat i zaktualizowanie w ewentualnej swojej bazie danych.

W szczególnych przypadkach przyjmujemy wpłatę gotówkową.

Recepcja jest do Państwa dyspozycji przez całą dobę, a doba hotelowa trwa od
godz. 12 do godz. 10.

Budynek LSCDN mieści się w pięknej kamienicy
przy ulicy Dominikańskiej, której początki sięgają
XVI wieku. Przy Dominikańskiej znajdują się
atrakcyjne zabytki Starego Miasta. Naprzeciwko
naszego Centrum Teatr Stary w Lublinie - jeden z
najstarszych zachowanych budynków teatralnych

w Polsce. Ten odrestaurowany XIX - wieczny obiekt w stylu klasycystycznym jest
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Następny Strona

obecnie miejscem różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Ulica zawdzięcza swoją
nazwę zakonowi OO. Dominikanów, którzy w połowie XIV w. rozpoczęli swoją
działalność w Lublinie. 

W bliskim sąsiedztwie znajdują się bazylika i klasztor Dominikanów nazywany
„lubelskim Wawelem”. Nieopodal naszego Centrum, przy ulicy Złotej 3, w
zabytkowej kamienicy Rabininów prowadzi działalność Muzeum Literackie im. Józefa
Czechowicza.
Urokliwe Stare Miasto zachwyca turystów z Polski i zagranicy. Zapraszamy więc do
Lublina i odpoczynku w budynku LSCDN.

W sprawie rezerwacji noclegów należy kontaktować się za posrednictwem poczty
elektronicznej noclegi@lscdn.pl lub telefonicznie 81 53 292 41.

 

Jak do nas trafić?
Aby znaleźć do
nas drogę
można
skorzystać z
serwisu Google
Maps. 
Można też
sprawdzić
połączenia
kolejowe z
innych miast
na www.rozklad.
pkp.pl 
i komunikacji
miejskiej na
jakdojade.pl

 Wyświetl większą mapę
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