
ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI 

OPOLE 28 – 29.04.2018 

Oferta Hotelowa i Żywieniowa 

 

  

2018 

▪ zamówienie na noclegi dokonywać indywidualnie pod potrzeby klubu 

▪ powoływać się na rezerwację na zawody pływackie  

„Arena Grand Prix Puchar Polski” 

▪ ze względu na inną dużą imprezę w mieście Opolu w tym terminie prosimy 

o przyspieszenie zamówienia hoteli 
 



 

Hotel ARENDA B&B, 45-920 Opole ul. Jagiełły 2  

▪ Odległość od basenu około 10 km, czas przejazdu około 20 minut. 

▪ Cena za osobę w pokoju 1-osobowym bez śniadania 110,00 zł/  

ze śniadaniem 120,00 zł. 

▪ Cena za osobę w pokoju 2-osobowym bez śniadania 60,00 zł (120 

zł za pokój)/ ze śniadaniem 70 zł (140 za pokój). 

▪ Pokoje 1 lub 2 osobowe z łazienką i TV. 

▪ Wyżywienie: 

Obiad – 27 zł/osobę. 

Kolacja – 20 zł/osobę. 

▪ Liczba miejsc – max. 64 osoby. 

▪ Zamówienie wyżywienia nie jest obowiązkowe. 

▪ Zamówienie może dotyczyć od 1 do 3 dni. 

▪ Termin zgłaszania rezerwacji – 27.03.2018 r. 

▪ Termin odwołania rezerwacji – 20.04.2018 r. 

 

Dane kontaktowe: 

info@hotelarenda.pl 

tel. 606 585 009 

tel. +48 77 469 12 25 

 

 

 

 

Hotel DeSilva Premium Opole 
 

▪ Odległość od basenu około 5 km, czas przejazdu około 15 minut. 

▪ Cena za osobę w pokoju 1-osobowym 130,00 zł. 

▪ Cena za pokój 2-osobowy wynosi 230,00 zł. 

▪ Cena za pokój 3-osobowy wynosi 295,00 zł. 

▪ W cenie pokoju śniadanie. 

▪ Pokoje 1, 2 lub 3 osobowe. 

▪ Liczba miejsc – max. 70 osoby. 

▪ Zamówienie wyżywienia jest obowiązkowe. 

▪ Obiad, kolacja w cenie 30,00 zł. 

▪ Zamówienie musi dotyczyć min. 2 dni. 

▪ Termin zgłaszania rezerwacji – 01.04.2018 r. 

▪ Termin odwołania rezerwacji – 10.04.2018 r. 

 

Dane kontaktowe: 

a.brodziak@desilva.pl 

tel. 668 873 733 

tel. +48 77 540 70 00 
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Dom Sportowca, Opole ul. Kowalska 4   

▪ Odległość od basenu około 5,5 km, czas przejazdu około 15 minut. 

W ofercie są: 

I. Pokoje z umywalką 2, 3 i 4 osobowe, łazienka ogólnodostępna na 

korytarzu (rozkład pokoi – przedpokój oraz sypialnia oddzielona 

drzwiami) – cena 35,00 zł/osoba. 

II. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym: 

a. Jednoosobowe – 80,00 zł, 

b. Dwuosobowy – 140,00 zł, 

c. Trzyosobowy – 150,00 zł, 

d. Apartament dwupokojowy – 2 osobowy – 180,00 zł, 3 

osobowy – 210,00 zł. 

▪ Liczba miejsc – max. 83 osoby. 

▪ Obiekt nie zapewnia wyżywienia. Jest możliwość skorzystania z 

pomieszczeń kuchennych wyposażonych w kuchenki elektryczne 

oraz mikrofalowe. 

▪ Cena obejmuje dostęp do miejsc parkingowych, Wi-Fi oraz 

całodobową recepcję. 

 

Dane kontaktowe: 

domsportowca@novum-zp.pl 

tel. 501 468 414 

tel. +48 77 454 55 76 

 

 

Noclegi Olimp, 45-067 Opole ul. Dubois 39a  

▪ Odległość od basenu około 6 km, czas przejazdu około 15 minut. 

W ofercie jest: 

I. 12 pokoi 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym – cena 140,00 

zł/doba 

II. 2 apartamenty 2 lub 3 osobowe – cena odpowiednio 180,00 

zł/doba lub 210,00 zł/doba. 

▪ Liczba miejsc – max. 30 osoby. 

▪ Obiekt nie zapewnia wyżywienia. Jest możliwość skorzystania z 

pomieszczeń kuchennych wyposażonych w kuchenki elektryczne 

oraz mikrofalowe. 

▪ Cena obejmuje dostęp do miejsc parkingowych, Wi-Fi oraz 

całodobową recepcję. 

 

 

Dane kontaktowe: 

olimp@novum-zp.pl 

tel. 502 163 865 

tel. +48 77 442 58 77 
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Hotel Festival, 45-222 Opole, ul. Oleska 86 

▪ Odległość od basenu około 5 km, czas przejazdu około 15 minut. 

W ofercie jest: 

I. Pokój 1 osobowy – 150,00 zł, 

II. Pokój 2 osobowy – 210,00 zł, 

III. Pokój 2 osobowy z dostawką – 270,00 zł, 

IV. Pokój 4 osobowy – 400,00 zł, 

▪ Powyższe ceny obejmują śniadanie w formie bufetu oraz 

możliwość korzystania z basenu, jacuzzi i sauny. 

Wyżywienie: 

a) Śniadanie w formie bufetu – w cenie noclegu lub 30,00 zł dla 

osób z zewnątrz, 

b) Obiad – 37,00 zł, 

c) Kolacja – 35,00 zł. 

▪ Podane ceny obowiązują do 12.04.2018 r. na hasło „Arena Grand 

Prix Puchar Polski”. 

▪ Liczba miejsc – max. 38 osób. 

▪ Cena obejmuje dostęp do miejsc parkingowych, Wi-Fi oraz 

całodobową recepcję. 

 

Dane kontaktowe: 

danuta.smaczniak@festival.com.pl 

tel. 603 761 280 

tel. +48 77 427 55 55 

 

Hotel Restauracja pod Złotą Koroną, 45-641 Opole 

ul. Oświęcimska 136  

▪ Odległość od basenu około 13 km, czas przejazdu około 20 minut. 

▪ W ofercie są pokoje 1, 2 lub 3 osobowe. Cena noclegu ze 

śniadaniem 75,00 zł od osoby. 

Wyżywienie: 

a) Obiad dwudaniowy z napojem – 25,00 zł, 

b) Kolacja, jedno ciepłe danie + zimny bufet– 20,00 zł. 

▪ Liczba miejsc – max. 50 osób. 

▪ Cena obejmuje dostęp do miejsc parkingowych, Wi-Fi oraz 

całodobową recepcję. 

▪ Zamówienia należy składać do 28.03.2018 r. wraz z zaliczką w 

wysokości 30% wartości zamówienia (nr konta do wpłat  

48 1020 3668 0000 5402 0013 7620). Rezygnacja z zamówienia do 

7.04.2018 r. Zmniejszenie ilości osób lub posiłków najpóźniej 

tydzień przed przyjazdem do hotelu. 

 

Dane kontaktowe: 

korona1@poczta.fm 

tel. 604 442 977, Anna Olak 

tel. 668 454 565 
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Hotel Mercure Opole, 45-018 Opole  

ul. Krakowska 57-59 

▪ Odległość od basenu około 5 km, czas przejazdu około 10 minut. 

W ofercie są: 

I. Pokoje 1-osobowe – 130,00 zł/doba, 

II. Pokoje 2-osobowe – 170,00 zł/doba, 

III. Pokoje 3-osobowe – 210,00 zł/doba. 

▪ Wszystkie ceny zawierają wliczony koszt śniadania. 

Wyżywienie: 

a) Obiad (godz. 13:00 – 15:00) – 29,00 zł, 

b) Kolacja (godz. 19:30-22:00) – 29,00 zł. 

▪ Zamówienie wyżywienia jest obowiązkowe. 

▪ Rezerwacja musi obejmować min. 2 dni. 

▪ Rezerwacje pokoi dokonywane indywidualnie do 06.04.2018 r. 

▪ Termin odwołania rezerwacji do 09.04.2018 r. 

▪ Przedpłata 100% wartości zamówienia, do 20.04.2018 r. 

Dane kontaktowe: 

H3405-re@accor.com, H3405-sb@accor.com 

tel. 77 45 18 201/109 

 

 

 

 

 

Hotel Piast Opole, 45-081 Opole ul. Piastowska 1  

▪ Odległość od basenu około 4 km, czas przejazdu około 8 minut. 

W ofercie są: 

I. Pokoje 1-osobowe – 170,00 zł/doba, 

II. Pokoje 2-osobowe – 190,00 zł/doba, 

III. Pokoje 3-osobowe – 220,00 zł/doba. 

▪ Wszystkie ceny zawierają wliczony koszt śniadania. 

▪ Obiekt dysponuje na czas zawodów 18 wolnymi pokojami w 

specyfikacji jak niżej: 

13 pokoi dwuosobowych, 

4 pokoje jednoosobowe 

1 pokój trzyosobowy 

 

Hotel zapewnia wyżywienie: 

▪ Obiad od 33,00 zł, 

▪ Kolacja od 27,00 zł + dodatkowo płatne napoje, 

▪ Obiadokolacje od 27,00 zł + dodatkowo płatne napoje. 

Parking hotelowy (monitorowany) dodatkowo płatny 20,00 zł/doba. 

 

Dane kontaktowe: 

recepcja@hotel-piast.opole.pl 

tel. 602 714 290  

tel. 77 454 97 10  
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Hotel&Browar Słociak,  

49-120 Sławice ul. Księżycowa 2a  

▪ Odległość od basenu około 7 km, czas przejazdu około 15 minut. 

▪ Cena osobodnia 155,00 zł. Cena zawiera 3 posiłki dziennie w 

postaci stołu szwedzkiego. 

▪ Liczba miejsc dostępnych – około 15. 

 

Dane kontaktowe: 

biuro@slociak.pl 

tel. 690 965 965 

 

Ośrodek Wypoczynkowy SUCHY BÓR   

ul. Pawlety 26, 46-053 Chrząstowice 

▪ Odległość od basenu około 13  km, czas przejazdu około 25 minut. 

▪ Cena osobodnia 90,00 zł. 

▪ Liczba miejsc dostępnych – około 90. 

Dane kontaktowe: 
biuro@suchy-bor.pl  
tel. 77 421 97 96  

 

 

Hotel Zaodrze, Sp. z o.o.  

ul. Spychalskiego 25 45-716 Opole  

▪ Odległość od Wodne Nuta w Opolu - 2 

▪ Czas dojazdu z hotelu do Wodna Nuta w Opolu – 3 min 

▪ Liczba miejsc – łącznie 8 (5 pokoi) 

▪ Cena pokój jednoosobowy w cenie 150zł za pokój ze śniadaniem  

– 2 pokoje,  

▪ pokoje dwuosobowe w cenie 220zł za pokój ze śniadaniem  

– 3 pokoje 

 

Dane kontaktowe: 

rezerwacje@hotel-zaodrze.pl 

tel. 77 45 15 200 
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Polecane wyżywienie 

Obiad dwudaniowy, wg własnych  uzgodnień w cenie ok 20 zł/szt. 

 

PARADIS Opole  

▪ odległość - 8 minut pieszo,  

▪ sala na ok 100 osób.  

 

ul. Prószkowska 73,  

tel. 774740061, 

tel. 664461949,  

 

STREFA Opole  

▪ odległość - 4 minut pieszo,  

▪ sala na około 40 osób. 

 

ul. Prószkowska 71 (Kampus Politechniki Opolskiej), 

tel. 786127443,  

 

 


