
 
 
 

Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego 

  „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego” 

 
 

 
 

Wrocław, dnia 25 stycznia 2017 r. 
 

Szanowni Państwo, 

 

wstępnie zarezerwowaliśmy dla Państwa noclegi w trzech hotelach oraz uzyskaliśmy zniżkę w kolejnych dwóch. Oferty 

hoteli zostały przygotowane specjalnie dla uczestników Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego 

„Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego” który odbędzie się w dniach 14-16 września 2017 r. na Wydziale 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z czym, w razie zainteresowania ofertą, 

prosimy przy rezerwacji podać hasło/kod zgodnie z danymi poniżej: 

 

 

 
 

  



 
 
 

Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego 

  „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego” 

 
 

Nazwa i adres hotelu Dostępne 
pokoje Cena Dane do rezerwacji 

Odległość od hotelu 
do WPAiE 

Hotel Europejski 
*** 
ul. Piłsudskiego 88 
50-017 Wrocław 
 
Dane kontaktowe: 
tel.:  
+48 71 77 21 000 
 
e-mail: 
recepcja@europejskiwroclaw.pl 
 
Strona internetowa: 
https://europejskiwroclaw.pl/pl/  

Łącznie 
dostępnych: 
25 pokoi 
 
- 15 pokoi 
dwuosobowych 
- 10 pokoi 
jednoosobowyc
h 

Pokój dwuosobowy: 
- 280 zł/doba 
 
Pokój jednoosobowy: 
- 240 zł/doba 
 
Ceny obejmują śniadania. 

Rezerwacja drogą mailową: 
recepcja@europejskiwroclaw.pl  
 
Goście powinni podać hasło/ kod: „Zjazd 
Katedr PPM” 
 
Wstępna rezerwacja obowiązuje do 14 
sierpnia 2017 r.  
 
W późniejszym terminie można 
rezerwować pokoje w miarę ich 
dostępności oraz w pełnej cenie. 
 

Hotel Europejski znajduje się 

na ul. Piłsudskiego, 

bezpośrednio przy Dworcu 

Głównym, ok. 25 min pieszo 

od Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego: MAPA 

 

Dojazd z przystanku Dworzec 

PKP tramwajami nr 8, 9, 11 

(przystanek „Hala Targowa”) 

lub z przystanku Arkady 

tramwajem 6, 7 (przystanek 

„Uniwersytecka”). 



 
 
 

Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego 

  „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego” 

 
 

Nazwa i adres hotelu Dostępne 
pokoje Cena Dane do rezerwacji 

Odległość od hotelu 
do WPAiE 

Hotel Piast 
** 
ul. Piłsudskiego 98 
50-017 Wrocław 
 
Dane kontaktowe: 
tel.: 
+48 71 769 62 00 
 
e-mail: 
recepcja@piastwroclaw.pl 
 
Strona internetowa: 
https://piastwroclaw.pl/pl/ 

Łącznie 
dostępnych: 
20 pokoi 
- 10 pokoi 
dwuosobowych 
- 10 pokoi 
jednoosobowyc
h 

Pokój dwuosobowy: 
- 250 zł/doba 
Pokój jednoosobowy: 
- 220 zł/doba 
 
Ceny obejmują śniadania. 

Rezerwacja drogą mailową: 
recepcja@piastwroclaw.pl 
Goście powinni podać hasło/ kod: „Zjazd 
Katedr PPM” 
 
Wstępna rezerwacja obowiązuje do 14 
sierpnia 2017 r. 
 
W późniejszym terminie można 
rezerwować pokoje w miarę ich 
dostępności oraz w pełnej cenie. 
 

Hotel Piast znajduje się na ul. 

Piłsudskiego, bezpośrednio 

przy Dworcu Głównym, ok. 

ok. 25 min pieszo od 

Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego: MAPA 

Dojazd z przystanku Dworzec 

PKP tramwajami nr 8, 9, 11 

(przystanek „Hala Targowa”) 

lub z przystanku Arkady 

tramwajem 6, 7 (przystanek 

„Uniwersytecka”). 

 



 
 
 

Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego 

  „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego” 

 
 

Nazwa i adres hotelu Dostępne 
pokoje Cena Dane do rezerwacji 

Odległość od hotelu 
do WPAiE 

Art Hotel 
**** 
ul. Kiełbaśnicza 20 
50-110 Wrocław 
 
Dane kontaktowe: 
tel.: 
+48 71 78 77 400 
e-mail: 
rezerwacja@arthotel.pl 
 
Strona internetowa: 
http://www.arthotel.pl 
 

Łącznie 
dostępnych: 
15 pokoi 
 
- 8 pokoi 
standard 
- 7 pokoi 
superior 

Pokój standard 
jednoosobowy: 
- 330 zł/doba w tygodniu 
- 290 zł/doba w weekend 
 
Pokój standard dwuosobowy: 
- 370 zł/dobę w tygodniu 
- 330 zł/doba w weekend 
 
Pokój superior 
jednoosobowy: 
- 360 zł/doba w tygodniu 
- 330 zł/doba w weekend 
 
Pokój superior dwuosobowy: 
- 400 zł/doba w tygodniu 
- 370 zł/doba w weekend 
 
Ceny obejmują śniadania. 

Rezerwacja mailowa lub telefoniczna: 
 
tel.: 
+48 71 78 77 400 
e-mail: 
rezerwacja@arthotel.pl 
 
Goście powinni podać hasło/ kod: „Zjazd 
Katedr PPM” 
 
Wstępna rezerwacja obowiązuje do 14 
sierpnia 2017 r. 
 
W późniejszym terminie można 
rezerwować pokoje w miarę ich 
dostępności. 
 
Celem dokonania rezerwacji wymagana 
będzie przedpłata na rachunek bankowy 
Hotelu Art bądź gwarancja kartą. 

Art. Hotel znajduje się na ul. 

Kiełbaśniczej (boczna ulica 

od Rynku), ok. 5 min pieszo 

od Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego: MAPA 



 
 
 

Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego 

  „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego” 

 
 

Nazwa i adres hotelu Dostępne 
pokoje Cena Dane do rezerwacji 

Odległość od hotelu 
do WPAiE 

Hotel Park Plaza 
**** 
ul. Drobnera 11/13 
50-257 Wrocław 
 
Dane kontaktowe: 
tel.: 
+48 71 32 08 455 
 
e-mail: 
hpwroclaw@hotelepark.pl 
 
Strona internetowa: 
http://wroclaw.hotelepark.pl 

Łącznie 
dostępnych: 
30 pokoi 

Dla gości Zjazdu Katedr PPM 
przewidziana jest zniżka -15% 
od ceny danego pokoju. 
 
Cennik pokoi dostępny jest na 
stronie internetowej: 
http://wroclaw.hotelepark.pl/ce
ny-i-pokoje 
 
Cena parkingu: 
40 zł/doba 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezerwacja za pomocą elektronicznego 
formularza: 
FORMULARZ 
 
e-mail: 
hpwroclaw@hotelepark.pl 
 
Wstępna rezerwacja obowiązuje do 31 
maja 2017 r. 
 
W późniejszym terminie można 
rezerwować pokoje w miarę ich 
dostępności. 
 
 
 
 
 

Hotel Park Plaza znajduje się 

przy ul. Drobnera, 

naprzeciwko Gmachu 

Głównego Uniwersytetu 

Wrocławskiego, ok. 8 min 

pieszo od Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego: MAPA 

 

 

 

 



 
 
 

Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego 

  „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego” 

 
 

Nazwa i adres hotelu Dostępne 
pokoje Cena Dane do rezerwacji 

Odległość od hotelu 
do WPAiE 

Hotel Mercure 
Wrocław Centrum 
**** 
pl. Dominikański 1 
50-129 Wrocław 
 
Dane kontaktowe: 
tel.: 
+48 71 323 27 12 
 
e-mail: 
h3374-re@accor.com  
  

 Dla gości Zjazdu Katedr PPM 
przewidziana jest zniżka -10% 
od ceny danego pokoju. 
 
Cennik pokoi dostępny jest na 
stronie internetowej: 
http://www.mercure.com/pl/bo
oking/room-dates.shtml  

Rezerwacja drogą mailową: 
h3374-re@accor.com  
 
Goście powinni podać hasło/ kod: „Zjazd 
Katedr PPM” 
 

Hotel Mercure Wrocław 

Centrum znajduje się przy p. 

Dominikańskim, w bliskiej 

odległości od Rynku, ok. 10 

min pieszo od Wydziału 

Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego: MAPA 

 
 
W razie pytań, zapraszamy do kontaktu. 
 

 
Katarzyna Smyk 
Sekretarz Zjazdu 
tel.: +48 663 324 983 
e-mail: katarzyna.smyk@uwr.edu.pl  

	


