
 

PROPOZYCJE ZAKWATEROWANIA  
(ceny z dnia 04.04.2017) 

DOM STUDENCKI “KRONOS” 
ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin 

http://www.umcs.pl/pl/kronos.htm 

 

Odległość od miejsca obrad: ok. 700 m 

 

Cena za pokój bez śniadania:  

 ● pokój jednoosobowy – od 90 zł 

 ● pokój dwuosobowy – od 60 zł 

Śniadanie: W DS „Kronos” nie ma restauracji. 

 

Kontakt:  

Recepcja: tel. (81) 537 56 61  

e-mail: kronos@poczta.umcs.lublin.pl 

HOTEL „MŁYN” 
ul. Al. Racławickie 23A, 20-034 Lublin 

http://www.hotel-mlyn.lublin.pl 

 

Odległość od miejsca obrad: ok. 700 m 

 

Cena za pokój bez śniadania: 

 ● pokój jednoosobowy – od 130 zł 

 ● pokój dwuosobowy – od 130 zł 

Śniadanie: dodatkowo płatne 15zł. 

 

Kontakt:  

Recepcja: tel. (81) 536 70 20  

e-mail: recepcja@hotel-mlyn.lublin.pl 

HOTEL „LOGOS” 
ul. Akademicka 4, 20-033 Lublin 

http://hotellogos.lublin.pl 

 

Odległość od miejsca obrad: ok. 300 m 

 

Cena za pokój bez śniadania: 

 ● pokój jednoosobowy – od 140 zł 

 ● pokój dwuosobowy – od 172 zł 

Śniadanie: dodatkowo płatne 15zł. 

 

Kontakt:  

Recepcja: tel. (81) 533 82 85  

e-mail: recepcja@hotellogos.lublin.pl 

 

 

HOTEL „HUZAR”  
ul. Spadochroniarzy 7, 20-043 Lublin 

http://www.hotelhuzar.pl/hotel.php  

 

Odległość od miejsca obrad: ok. 700 m 

 

Cena za pokój ze śniadaniem:  

 ● pokój jednoosobowy – od 156 zł 

 ● pokój dwuosobowy – od 226 zł 

 

 

Kontakt: 

Recepcja: tel. (81) 533 05 36  

e-mail: info@hotelhuzar.pl 

 

HOTEL „CAMPANILE”  
ul. Lubomelska 14, 20-072 Lublin 

https://www.campanile.com    

 

Odległość od miejsca obrad: ok. 1300 m 

 

Cena za pokój bez śniadania:  

 ● pokój jednoosobowy – od 237 zł 

 ● pokój dwuosobowy – od 277 zł 

Śniadanie: dodatkowo płatne 36zł. 

 

Kontakt: 

Recepcja: tel. (81) 531 84 00  

e-mail:  lublin@campanile.com  

 

HOTEL „MERCURE”  
ul. Al. Racławickie 12, 20-037 Lublin 

http://www.mercure.com   

 

Odległość od miejsca obrad: ok. 600 m 

 

Cena za pokój bez śniadania:  

 ● pokój jednoosobowy – od 240 zł 

 ● pokój dwuosobowy – od 240 zł 

Śniadanie: dodatkowo płatne 44zł. 

 

Kontakt: 

Recepcja: tel. (81) 533 30 21  

e-mail:  H3404@accor.com  

 

 

MIEJSCE OBRAD: Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS, ul. Weteranów 18, Lublin 
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