Tanie Noclegi Katowice, Zabrze,
Jaworzno, Tychy, Mysłowice,
Chorzów, Bytom
Hostel mPark Fabryczna ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
Hostel mPark Chorzów ul. Metalowców 7, 41-500 Chorzów
Serdecznie zapraszamy do naszych obiektów noclegowych.
Oferujemy Państwu tanie noclegi dla firm jak i osób prywatnych
chętnych zamieszkać u nas na dłuższy okres. Oferujemy najniższe
ceny już od 27,00 zł / nocleg od osoby w pakiecie 810 zł / 30 dni
(płatna z góry promocyjna oferta bezzwrotna). Skontaktuj się z
nami:
☎ 32 445 71 00
☏ 730 99 99 55
☎ 723 151 222
Email: hotelpracowniczy@onet.pl

Nasza propozycja to nowoczesne obiekty noclegowe oferujące
komfortowe noclegi dla firm które chcą zapewnić swoim
pracownikom miły pobyt i zadowolenie. Nasze noclegi dla
pracowników to nowo wyremontowane obiekty noclegowe które
łączą w sobie zalety zarówno bezpośredniej bliskości takich miast
jak Katowice, Zabrze, Mysłowice,Jaworzno, Gliwice, Sosnowiec i
Tychy łącząc to z najbardziej komfortowymi warunkami
noclegowymi na Śląsku i to wszystko w najniższej cenie za nocleg z
dala od zgiełku centrum miasta.
Nasze pokoje oferują maksimum komfortu zapewniając zarówno
odpowiednie warunki wypoczynku dla Państwa pracowników jak i
rozrywkę. Do dyspozycji naszych gości noclegi dla pracowników
oddają darmowy dostęp do internetu, telewizję kablową, każdy pokój
jest wyposażony w telewizory LCD 32”. Pracownicy mogą także
skorzystać z naszej oferty rozrywkowej – do dyspozycji naszych
gości oddajemy tak popularne piłkarzyki oraz inne gry rozrywkowe.
W naszych obiektach goście mogą skorzystać z komfortowo
wyposażonej ogólnodostępnej kuchni wyposażonej w lodówkę,
mikrofalówkę i w pełni wyposażonej jadalni.

Pokoje TYP STANDARD
1-7 dni – 45,00 zł / os / doba – pokój 2-3 osobowy
8-14 dni – 35,00 zł / os / doba – pokój 2-3 osobowy
Pakiet 30 dni – 810,00 zł – 27,00 zł / doba – w pokojach 2-3 osobowych
*płatna z góry oferta promocyjna, bezzwrotna

Pokoje TYP LUX (tylko w wybranych obiektach)
1 osobowy pokój LUX – 100,00 zł / pokój
2 osobowy pokój LUX – 120,00 zł / pokój
3 osobowy pokój LUX – 150,00 zł / pokój

Pokoje TYP LUX z prywatną sauną (tylko w wybranych obiektach)

150,00 zł / pokój / dobę

Tanie noclegi hostel mPark
Katowice, Bytom, Mysłowice, Jaworzno, Chorzów, Sosnowiec, Zabrze, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie

