
OFERTA BOUTIQUE HOTEL's BYTOM i SOSNOWIEC

Murator Expo Sp. z o.o.                                                                                                07.10.2016r.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy ofertę dotyczącą zakwaterowania w terminie 04-06.11.2016r.dla uczestników Targów 
Wiatr i Woda.

Sieć  Boutique  Hotel’s  to  nowoczesne  obiekty  o  wysokim  standardzie  wyposażenia  wnętrz,  usytuowane  w
strategicznych punktach miast. 

Marka  Boutique  Hotel’s  powstała  z  myślą  o  Gościach  ceniących  sobie  nowoczesność,  komfort  i  wygodę.
Gwarantujemy zawsze  najbardziej przyjazną obsługę, jednolity wygląd pokoi oraz bogaty zakres świadczonych
usług.

NAZWA OBIEKTU

BOUTIQUE HOTEL’S

 

Cena pokoju
jednoosobowego 

ze śniadaniem

Cena pokoju
dwuosobowego 

ze śniadaniem

Usługi gastronomiczne

Boutique Hotel’s 

Bytom
ul. Konstytucji 91

Sosnowiec

ul. Partyzantów 11

134 PLN 199PLN

        Powyższe ceny zawierają podatek VAT 8%.

www.cfihotels.pl



BOUTIQUE HOTEL’S BYTOM

Boutique Hotel's w Bytomiu przy ulicy Konstytucji  znajduje się nieopodal drogi krajowej nr 94 i 88, która jest 
alternatywą dla autostrady A1 na odcinku Bytom – Zabrze – Gliwice. Hotel jest bardzo dobrze skomunikowany z całą 
Aglomeracją Śląską. Goście biznesowi jak i turyści docenią, oprócz komfortowych warunków odpoczynku, łatwy i 
szybki dojazd do centrum miasta (ok. 8 minut samochodem), oraz do sąsiadujących miejscowości min. , Rudy Śląskiej, 
Zabrza, Gliwic oraz Chorzowa. Hotel's jest obiektem doskonałym dla osób podróżujących służbowo. W całym obiekcie 
jest udostępnione bezpłatne szybkie łącze bezprzewodowego internetu, a w holu znajduje się ekspres ze świeżo mieloną
kawą i czekoladą oraz wybór herbat dobrej jakości. Każdy pokój dysponuje też własnymi zestawami do parzenia kawy 
lub herbaty  a każda łazienka posiada profesjonalną suszarkę do włosów. W godzinach 6.30-10.00 można zjeść smaczne
ciepłe śniadanie podawane w formie eleganckiego bufetu szwedzkiego. Boutique Hotel's dysponuje własnym 
parkingiem, który tak samo, jak cały obiekt jest całodobowo monitorowany. Całości dopełnia miła i profesjonalna 
obsługa, której zadaniem jest realizacja życzeń Gości Boutique Hotel’s.

BOUTIQUE HOTEL’S SOSNOWIEC

Boutique Hotel's w Sosnowcu przy ulicy Partyzantów jest wysokiej klasy obiektem, który został zaprojektowany z 
myślą o klientach biznesowych. Jest położony w spokojnej okolicy w centrum Sosnowca, w bliskim sąsiedztwie 
budynku Sądu i ZUS. Wysoki standard wykończenia wnętrz, doskonała jakość obsługi, bardzo atrakcyjna lokalizacja, 
sprawia, że Boutique Hotel's jest obiektem doskonałym dla osób podróżujących służbowo. W całym obiekcie jest 
udostępnione bezpłatne szybkie łącze bezprzewodowego internetu, a w holu znajduje się ekspres ze świeżo mieloną 
kawą i czekoladą oraz wybór herbat dobrej jakości. Każdy pokój dysponuje też własnymi zestawami do parzenia kawy 
lub herbaty  a każda łazienka posiada profesjonalną suszarkę do włosów. W godzinach 6.30-10.00 można zjeść smaczne
ciepłe śniadanie podawane w formie eleganckiego bufetu szwedzkiego. Boutique Hotel's dysponuje własnym 
parkingiem, który tak samo, jak cały obiekt jest całodobowo monitorowany. Całości dopełnia miła i profesjonalna 
obsługa, której zadaniem jest realizacja życzeń Gości Boutique Hotel’s.       

   

Boutique Hotel’s to gwarancja udanego pobytu!

POLECAMY POZOSTAŁE OBIEKTY I HOTELE NASZEJ SIECI:

www.cfihotels.pl



Pozdrawiam i pozostaję do dyspozycji,

Danuta Borysiak
Manager Boutique Hotel's województwo śląskie
tel. 517 185 247
mail: danuta.borysiak@hotels24.com.pl

www.cfihotels.pl


