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XXVI Liceum Ogólnokształcące 
im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi
Wileńska 22A, 94-029 Łódź, tel. 42 686 86 15
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Nocleg z soboty na niedzielę - dostępny od 17:00

Nocleg jest BEZPŁATNY

ATLAS
ARENA



Rezerwacji pokoi po preferencyjnej cenie można dokonywać na hasło:
Marataon DOZ

PROPOZYCJA CENOWA (za dobę)
270 PLN za pokój 1- osobowy
310 PLN za pokój 2- osobowy

25 PLN za miejsce parkingowe/doba

Podane ceny są cenami brutto za jedną dobę i zawierają:
• śniadanie w formie bufetu
• bezpłatny dostęp do Internetu w całym obiekcie
• możliwość skorzystania z hotelowych saun, siłowni i bilardu

Łąkowa 23
+48 44 333 33 33

lodz@focushotels.pl



apartament 1 osobowy 220 zł / doba
apartament 2 osobowy 250 zł / doba
apartament 3 osobowy 290 zł / doba

Każdy z apartamentów posiada własną łazienkę (ręczniki, mini kosmetyki, suszarka do włosów),
i wyposażony jest w mini aneks kuchenny (lodówka, czajnik, szklanki,
filiżanki oraz podstawowe naczynia), lub pełny ( dodatkowo kuchenka mikrofalowa, płyta indukcyjna). Dostęp-
ne są również apartamenty o podwyższonym
standardzie z osobnymi sypialniami i pełnym lub mini aneksem kuchennym, tutaj cena do ustalenia.
Parking płatny dodatkowo 31 zł/ doba ( nie rezerwujemy miejsc parkingowych)
Możliwość domówienia śniadania w cenie 30 zł / os
Możliwość zorganizowania obiadu lub kolacji
W lobby recepcyjnym dla osób nocujących kawa, herbata, gorąca czekolada dostępna przez cała dobę bez-
płatnie.

Piotrkowska 120
42 207 32 32

recepcja@good-time.com.pl



Pokój 1 osobowy 400 zł / doba
Pokój TWIN  450 zł / doba

 Piotrkowska 229/231
 42 208 20 00

info@hilodz.com



10% ZNIŻKI OD PUBLIKOWANEJ CENY DNIA
30 PLN brutto za usługę parkingową/doba
STAWKA AKTYWNA DLA REZERWACJI W TERMINIE: 13-17.04.2023

Ogólne warunki rezerwacji:
- W cenę pokoju wliczony jest podatek VAT.
- Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a
kończy o godz.12:00.
- W celu zagwarantowania rezerwacji konieczna jest
wcześniejsza przedpłata
- Rezerwacja możliwa zgodnie z dostępnością
- Bezkosztowa anulacja możliwa do 5 dni przed
terminem przyjazdu

 Piłsudskiego 11-11a 
42 638 67 00 

H3096RE@accor.com



Pokój 1 osobowy 269 zł brutto / doba
Pokój 2 osobowy 359 zł brutto / doba
Pokój 3 osobowy 429 zł brutto / doba
Pokój 4 osobowy 499 zł brutto / doba
Apartament 2 osobowy 399 zł brutto / doba
Apartament 4 osobowy 499 zł brutto / doba
Apartament lux 2 osobowy 499 zł brutto / doba
Apartament lux 4 osobowy 599 zł brutto / doba
Parking 25 zł brutto doba, monitorowany, ogrodzony

Usługa hotelowa ze śniadaniem
-oferujemy klimatyzowane pokoje 1,2,3,4 osobowe oraz apartamenty łącznie dla ok.120 osób
Usługa hotelowa obejmuje:
-bezpłatny i szybkie Wi-Fi
-woda mineralna w każdym pokoju
-smaczne i różnorodne śniadanie w formie bufetu
-napoje gorące: kawa ,herbata, czekolada w cenie noclegu
Dla gości na hasło DOZ MARATON rabat 10% od obowiązującej 
oferty hotelowej w terminie 14-16.04.2023

Wróblewskiego 19/23
607-106-107, 42 684 45-54

recepcja@inesshotel.pl



Pokój jednoosobowy –130 zł /doba
Pokój dwuosobowy ECONOMY –
160 zł/doba
Pokój dwuosobowy Delux–190 zł/doba
Pokój trzyosobowy STANDARD –230 zł/doba
Pokój typu STUDIO -300 zł/ doba
(przy 4 osobach)
ŚNIADANIE w formie bufetu 38 zł/os
OBIADOKOLACJA 2-daniowa 35zł/os

Monitorowany Parking dla aut osobowych GRATIS

28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57
690 999 270

recepcja@hotelmazowiecki.com



Pokój jednoosobowy ze
śniadaniem 290zł / doba

Pokój dwuosobowy ze
śniadaniami 335zł / doba

Pokój trzyosobowy ze
śniadaniami 380zł / doba

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111
42 652 99 90

mhotel@mhotel.eu



10% ZNIŻKI OD PUBLIKOWANEJ CENY DNIA
30 PLN brutto za usługę parkingową/doba
STAWKA AKTYWNA DLA REZERWACJI W TERMINIE: 13-17.04.2023

Ogólne warunki rezerwacji:
• W cenę pokoju wliczony jest podatek VAT.
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a
kończy o godz.12:00.
• W celu zagwarantowania rezerwacji konieczna jest
wcześniejsza przedpłata
• Rezerwacja możliwa zgodnie z dostępnością
• Bezkosztowa anulacja możliwa do 5 dni przed
terminem przyjazdu

Piłsudskiego 11A
42 254 39 00

H7830RE @accor.com



Pokój ze śniadaniem:
1 osobowy 270,00 zł/dobę
2 osobowy 340,00 zł/dobę

Kopernika 64, 9
422 07 07 07

recepcja@hoteltobaco.pl

Specjalne ceny na hasło:
ŁÓDŹ MARATON


