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                                  Novotel Łódź Centrum**** 

                                     
 
Novotel Łódź Centrum jest zlokalizowany w samym sercu miasta przy 
skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza. W odległości 150m znajduje się 
słynna ulica Piotrkowska pełna sklepów, pubów oraz kafejek. 
 

Hotel 

• 161 nowoczesnych pokoi w stylu NEXT 

• Lounge Bar NOVO2 z miejscami dla 120 osób 

• Centrum fitness InBalance by Novotel  

• 65 miejsc na parkingu podziemnym 

• bezpłatny bezprzewodowy Internet Premium  

• możliwość wypożyczenia rowerów miejskich  

 

Wyposażenie pokoi: 
• łóżko typu Queen i sofa, telewizor LCD 
• sejf, minbar, zestaw do parzenia kawy i herbaty 
• ogrzewanie podłogowe w łazience 
• ekspres Nespresso (pokój executive) 
• stacja dokująca do urządzeń I-Pod/I-Phone (pokój executive) 
• szyba Privalight w łazience z możliwością regulacji przeźroczystości 

(pokój executive)  
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Oferta specjalna dla gości X Międzynarodowego Kongresu Societas 
Humboldtiana Polonorum w terminie 30.06-02.07.2016  

USŁUGI NOCLEGOWE: 
Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług hotelu Novotel Łódź Centrum**** 
Oferta cenowa: 
• Pokój jednoosobowy Superior (standard) 205 PLN brutto za dobę 
• Pokój dwuosobowy Superior (standard) 225 PLN brutto za dobę 
 
• Doba hotelowa 14.00-12.00 
Stawki za dobę za pokój obejmują: 
• śniadanie w formie bufetu; 

• 6.30-10.30 w tygodniu 
• 7.00-11.00 w weekend 

• dostęp do bezprzewodowego Internetu 100 mb/s.; 
• dostęp do hotelowego centrum fitness InBalance by Novotel; 
• korzystanie z rowerów miejskich 
• zniżki do wybranych sklepów w Galerii Łódzkiej 
 
DLACZEGO WYBRAĆ NASZ HOTEL? 
LOKALIZACJA 
• 3 min. spacerem do ulicy Piotrkowskiej 
• 2 min. spacerem do Galerii Łódzkiej 
• 15-20 min. taksówką na lotnisko 
ACCOR GROUP 
• Hotel zarządzany przez ORBIS GRUPA HOTELOWA (ACCOR operator marki w Europie Środkowej) 
• Le Club Accor Loyalty Program (możliwość zbierania punktów na całym świecie) 
PRODUKT 
• Hotel z nową technologią i nowoczesnym wystrojem, ekologiczny 
• 272 m2 powierzchni konferencyjnej: 8 nowoczesnych sal konferencyjnych o powierzchni od  
      22 do 162 m2 i mieszczących w największej Sali do 200 osób 

 
 
 
 
   
  

 
 

 
 


