
Kraków 2014-01-22

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej PAN

pt.  „Optymalizacja  postaci  leku:  Nowe  rozwiązania  technologiczne  w

dążeniu  do  bezpiecznej  farmakoterapii”  pragnę  poinformować,  że

dokonaliśmy rezerwacji pokoi w hotelach i hostelach położonych w centrum

miasta, w niedalekiej odległości od miejsca obrad.

W  przypadku  zainteresowania  naszą  ofertą,  przy  dokonywaniu

rezerwacji  pokoju  należy  powołać  się  na  listę  pokoi  dla  uczestników

Konferencji,  podając  hasło:  Konferencja  PAN  2014,  gdyż  uzyskaliśmy

rabaty dla Państwa.

Hotel Campanile Kraków
ul. Św. Tomasza 34
rezerwacjakrakow@campanile.com
12 42 42 600
Rezerwacja bezkosztowa do 15 lutego b.r.
Zarezerwowano 26 pokoi w cenie:1-osobowy ze śniadaniem 289zł /1osoba

        2-osobowy ze śniadaniem 309zł /1osoba

Dom Gościnny „Floriańska”
ul. Floriańska 49
dguj@uj.edu.pl
12 421 12 25
Rezerwacja bezkosztowa do 24 marca b.r.
Zarezerwowano 8 pokoi: 

• 6 pokoi 2 osobowych typu twin ze śniadaniem 380zł

• 2 pokoje 2 osobowe typu double (do pojedynczego wykorzystania) 

ze śniadaniem (2 osoby 380zł / 1 osoba 270zł)

Hostel Kadetus
ul. Zwierzyniecka 25
kdudek@kadetus.com
12 422 36 17
Rezerwacja bezkosztowa do 31 marca b.r.
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Zarezerwowano:
• 2 pokoje 2-osobowe z łazienką, cena 170 zł/dobę 

• 5 pokoi 2-osobowych bez łazienki (w tym 2 pokoje z łóżkami piętrowymi),cena 120 zł

Pokoje 1- osobowe z łazienką, cena 150 zł/dobę 
Pokoje 1- osobowe bez łazienki, cena 100 zł/dobę 
W cenę wliczone jest śniadanie.

Hostel Unikat
ul. Wiślna 10
wislna@wp.pl
12 421 98 71
Rezerwacja bezkosztowa do 31 marca b.r.
Zarezerwowano:

• 4 pokoje 2-osobowe z łazienką, cena 290 zł/dobę ze śniadaniem lub 260 zł/dobę 

W cenę nie jest wliczone śniadanie.

Hotel Studencki Żaczek
al. 3 maja 5- wstępna rezerwacja do 15 lutego
zaczek@hotele.studenckie.pl
12 62 21 100
Rezrewacja bezkosztowa 15 lutego b.r.
Zarezerwowano:

• 15 pokoi 2- osobowych z łazienką, cena 120 zł/dobę

Parking przy hostelu
W cenę nie jest wliczone śniadanie.

Hostel Flower 
ul. Św. Tomasza 5- wstępna rezerwacja do 15 marca
office@flowerhostel.pl
12 350 59 18
Rezerwacja bezkosztowa do 15 marca b.r.
Zarezerwowano:

• 4 pokoje 2-osobowe z łazienką, cena 150 zł/dobę ze śniadaniem

Do miłego zobaczenia w Krakowie,

Prof. dr hab. Renata Jachowicz
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