MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ 25.-27.11.2022
Ubytování

E-mail

Web

Adresa

Hotelový dům ACADEMIC
(hostel)

academic@hotelovydum.cz

http://hotelovydum.cz

Hotelový dům Academic
Akad.Heyrovského 1177/4
www.facebook.com/HotelovydumAcademic 500 03 Hradec Králové

Rezervováno 18 dvoulůžkových pokojů
Účastníci se mohou hlásit sami a tím obsazovat rezervované pokoje pod heslem KENDÓ emailem přímo na recepce@hotelovydum.cz , popř. telefonem
na +420 495511175 nebo +420 792223721 .
Také lze využít on-line formulář na našem webu www.hotelovydum.cz .
Aktuální ceny pro pobyt na 1 – 2 noci :
a) lůžko ve dvoulůžkovém pokoji ……..300 Kč + 15 Kč městu HK / noc / osoba
b) pokoj obývaný jen 1 osobou ………..380 Kč + 15 Kč městu HK / noc / osoba
Platba při nástupu hotově nebo kartou.
Apartmány U Stříbrných
info@apartmanyustribrnych.cz

https://www.apartmanyustribrnych.cz

tel: 607 538 719
Apartmány:
• Apartmán c 6 Deluxe pro max. 3os.-jedna manzel. postel +přistýlka na rozkl.gauci.
• Apartman c.5 s ložnici pro 4 osoby. Manz. postel v ložnici a v obýv. pokoji na rozkl. gauci další 2 osoby.
• Apartman c. 1 v přízemí take s ložnici pro 4 osoby. Je stejný jako c.5.
Všechny apartmány jsou s plně vybavenou kuchyní.
Cena za apartmán pro 2 osoby 1500,Cena za přistýlku 400,Pension Zděná bouda
ubytovani@zdenaboudahk.cz
https://zdenabouda.cz/

V termínu 25.-27.11.2022 máme volné následující:
3 x třílůžkový pokoj, cena pokoje 1/noc … 2090,- Kč
3 x dvoulůžkový pokoj, cena pokoje 1/noc … 1690,- Kč
Na pokoje je možná přistýlka, cena přistýlky 1/noc … 400,- Kč
Možnost snídaní.
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Apartmány U Stříbrných
Pod Zámečkem 2138
500 06 Hradec Králové

Pension U Labe

přes jejich web

www.pensionulabe.cz

Pension U Labe ***
K Labi 627/9A
500 11 Hradec Králové
GPS: 50°11'14.36"N, 15°49'38.358"E
Telefon: Recepce a rezervace (+420)
725 506 888

8 pokojů, v pokoji č. 3 a 5 je možnost přistýlky a to následovně:
Cena: 1 900 Kč jednolůžkový pokoj/noc
Cena: 2 200 Kč dvoulůžkový pokoj/noc
Apartmán 2 900 Kč pokoj/noc
Přistýlka 500 Kč noc
U ubytování jsou možné pouze snídaně, které jsou v ceně ubytování, na večeře doporučujeme Resturaci Duran asi 5 min procházkou od ubytování
Restaurant Grill Duran - jedinečná stylová restaurace v Hradci Králové.
Rozložení pokojů:
č. 1 - TWIN (2 oddělené postele)
č. 2 - DOUBLE ( manželská postel)
č. 3 - DOUBLE ( manželská postel) 1 přistýlka
č. 4 - TWIN (2 oddělené postele)
č. 5 - DOUBLE ( manželská postel) 1 přistýlka
č. 6 - DOUBLE ( manželská postel)
č. 7 - TWIN (2 oddělené postele)
č. 8 – APPARTMENT ( manželská postel)
Chcek in: 15.00 - 19.00h (prosíme o dodržování časového úseku, v případě pozdějšího příjezdu nás prosím kontaktuje)
Platba: platební karta, hotově na recepci pensionu
Snídaně v pracovní dny od 7.20 do 9.00, v mimopracovní dny (so, ne, svátky) 8.30 - 9.30– popř. dohodnout na místě ubytování
Parkování pro hosty je za uzamykatelnou branou na vlastním parkovišti.
Storno: Pokud rezervaci telefonicky nebo písemně zrušíte 2 dny před datem příjezdu, nebude Vám účtován žádný rezervační poplatek. Pokud rezervaci
zrušíte pozdě nebo do pensionu nepřijedete, bude Vám účtována cena rezervace v plné výši.
Prosím Vás tímto o seznam ubytovaných hostů včetně rozložení pokojů.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, nebo přímo telefonicky paní provozní Emingerovou tel. 725 506 888

Koleje Na Kotli LFUK HK

alena.novakova@kam.cuni.cz;
iveta.boruvkova@kam.cuni.cz

Dvoulůžkové pokoje studentského typu se sdíleným sociálním zařízením na patře.
Pokoj je standardně vybavený nábytkem, lůžkovinami a povlečením.
Cena 920 Kč/pokoj/noc, odhadovaná kapacita 20 osob.
Nástup možný od 12 hod., při příjezdu od 15 hod. si klíč vyzvednete na recepci, platba v hotovosti při příjezdu.

Univerzita Karlova
Koleje a menzy
Na Kotli 1147
502 96 Hradec Králové
tel.: +420495763626

