
Obiekty hotelowe, które zaproponowały specjalne ceny dla uczestniczek i uczestników konferencji: 

Stare Kino Cinema 
Residence 

Koszt pokoju 1. osobowego wynosi 259zł/doba ze 
śniadaniem, a pokoju 2. osobowego 329zł/doba ze 
śniadaniem.  
 
Parking 30zł/doba za auto 

Strona obiektu: 
https://www.cinemahotel.pl/ 
 
Google: 
https://g.page/HotelStareKin
oLodz?share 
 
Adres: 

Piotrkowska 120, 90-006 
Łódź 

DoubleTree by 
Hilton Lodz 
 

10% zniżki od ceny dnia. 
Gościnie i goście mogą zgłaszać chęć założenia 
rezerwacji (telefonicznie, mailowo) na hasło 
„Włączamy Empatię”. 
 

Strona obiektu: 
https://www.doubletreelodz.
pl/ 
 
Google: 
https://goo.gl/maps/WMrkeg
nG7ofMeukN7 
 
Adres: 
Łąkowa 29, 90-554 Łódź 

NOVOTEL 10% zniżki od ceny dnia. 
Pokoje będę rezerwowane zgodnie z dostępnością 
na hasło „Włączamy Empatię”. 
 
 

Strona obiektu: 
https://all.accor.com/hotel/7
830/index.pl.shtml?dateIn=&
nights=&compositions=1&sta
yplus=false&snu=false#origin
=novotel 
 
Google: 
https://goo.gl/maps/nBzKX2d
PFobhSLbV8 
 
Adres: 
al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 11A, 90-368 Łódź 
 
 

AMBASADOR Rabat 8% zniżki od cen ze strony internetowej 
obiektu: https://www.hotelambasador.eu/ 
 
 

Strona obiektu: 
https://www.hotelambasador
.eu/ 
 
Google: 
https://goo.gl/maps/myuY1W
zWNEXbRRieA 
 
Adres: 
Al. Piłsudskiego 29, 90-307 
Łódź 

 

 
 

PURO Rabat 20% od cen ze śniadaniem i możliwością 
anulacji. 
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https://purohotel.pl/pl/lodz/ 
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Rezerwacji z rabatem można  dokonywać 
telefonicznie, mailowo lub przez stronę internetową 
podając ustalone wcześniej hasło „Włączamy 
Empatię”. 
 

https://goo.gl/maps/X3AQRR
FNwQLiDzBw6 
 
Adres: 
Ogrodowa 16, 91-065 Łódź 

QUBUS Hotel Rabatu 20% od ceny dnia na rezerwację noclegu na 
hasło „Włączamy Empatię”. 
 
 

Strona obiektu: 
https://www.qubushotel.com
/pl/hotel-lodz 
 
Google: 
https://goo.gl/maps/vFuygHK
dHRfwZNJd8 
 
Adres: 
aleja Adama Mickiewicza 7, 
90-443 Łódź 

Boutique Hotel’s III 
Piłsudskiego,  
 
Boutique Hotel’s II 
Rewolucji,  
 
Boutique Hotel’s I 
Milionowa.  
 

Ceny, które obiekt proponuje: 
 
Pokój jednoosobowy – 230 zł ze śniadaniem 
Pokój dwuosobowy – 280 zł ze śniadaniami  
 
Promocyjna cena parkingu – 15 zł/doba auto 
 
Oferta obowiązuje w ramach dostępności we 
wszystkich naszych obiektach: Boutique Hotel’s III 
Piłsudskiego, Boutique Hotel’s II Rewolucji, 
Boutique Hotel’s I Milionowa.  
 
Rezerwacji dokonuje się poprzez poniższe linki 
sprzedażowe. Promocyjne ceny obowiązują po 
wpisaniu kodu rabatowego: „wlaczamyempatie”.  

- Piłsudskiego 

https://booking.profitroom.com/pl/boutiquehotelsiii

/details/offer/363812?code=wlaczamyempatie&no-

cache=&currency=PLN 

- Rewolucji 

https://booking.profitroom.com/pl/boutiquehotelsii

/details/offer/363816?code=wlaczamyempatie&no-

cache=&currency=PLN\ 

- Milionowa 

https://booking.profitroom.com/pl/boutiquehotelsi/

details/offer/363820?code=wlaczamyempatie&no-

cache=&currency=PLN 

 

Strona obektów: 
https://www.cfihotels.pl/ 
 
 

ibis Łódź Centrum -10% rabatu od ceny dnia na hasło "Włączamy 
empatię” 
 
30 PLN brutto za usługę parkingową/doba 
 
- W cenę pokoju wliczony jest podatek VAT 
- cena zawiera śniadanie.  

Strona obiektu: 
https://all.accor.com/hotel/3
096/index.pl.shtml 
 
Adres: 
Al. Piłsudskiego 11-11a 90-
368 Łódź 
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- Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a 
kończy o godz.12:00. 
- W celu skorzystania ze specjalnych cen wymagana 
jest gwarancja rezerwacji (karta kredytowa lub 
przedpłata) 
- Rezerwacja możliwa zgodnie z dostępnością pokoi 

NOVOTEL Łódź 
Centrum 

-10% rabatu od ceny dnia na hasło „ Włączamy 
empatię” 
 
30 PLN brutto za usługę parkingową/doba 
 
-W cenę pokoju wliczony jest podatek VAT, cena 
zawiera śniadanie. 
-Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a 
kończy o godz.12:00. 
-W celu skorzystania ze specjalnych cen wymagana 
jest gwarancja rezerwacji (karta kredytowa lub 
przedpłata) 
-Rezerwacja możliwa zgodnie z dostępnością. Pokoi 
 

Strona obiektu: 
https://all.accor.com/hotel/7
830/index.pl.shtml?dateIn=&
nights=&compositions=1&sta
yplus=false&snu=false#origin
=novotel 
 
Adres: 
Al. Piłsudskiego 11-11a 90-
368 Łódź 

 

 


