
 

Mendado de tranoktoj en studentaj domoj en Słubice por Germana Pola Esperanto-
kongreso dum tagoj 29-a de majo ĝis 1 de junio 2020 

Zamawianie noclegów w domach studenckich w Słubicach na Niemiecko Polski Kongres 
Esperancki w dniach 29 maja do 1 czerwca 2020 

 

 

STUDENT INNEJ UCZELNI, 
PRACOWNIK UAM/Studento 

de alia universitato, laboranto 
de UAM 

OSOBA NIEZWIĄZANA 
Z UCZELNIĄ Persono ne kunligita kun Adam 

Mickiewicz Universitatp 

CENY BRUTTO doba doba 

1-os. z łazienką 55,00 zł 80,00 zł 

1 miejsce w pokoju 2-os. z łazienką 45,00 zł 65,00 zł 

1 os. bez łazienki 50,00 zł 70,00 zł 

1 miejsce w pokoju 
2-os bez łazienki 

40,00 zł 45,00 zł 

2-os pokój dla jednej 
osoby z łazienką 

90,00 zł 130,00 zł 

2-os pokój dla jednej osoby bez łazienki 80,00 zł 90,00 zł 

Cennik obowiązujący od 1.10.2019 / prezaro valida de 1.10.2019 
 

Rezerwacji można dokonywać telefonicznie : +48 61 829 69 02 informując 
recepcję domu studenckiego o zarezewowanych miejscach na kongres. 

Oni povas rezervi tranoktoj per telefono informante akceptejon de studenta domo 
pri rezerwitaj lokoj por kongreso. 

 
OPIS OBIEKTU, PRISKRIBO DE LA OBJEKTO 
Osiedle Studenckie położone w centrum miasta ok. 900 m od Colegium Polonicum, tuż przy dworcu autobusowym. 
Studenta kvartalo situas en centro de la urbo ĉ. 900 metroj de kaj Colegium Polonicum proksimede busa stacidomo 
 
ILOŚĆ MIEJSC – 200. W pokojach 1 i 2-osobowych z przyległymi łazienkami i dostępem do kuchni oraz w pokojach 1 i 2- 
osobowych w segmentach 4 lub 6 -osobowych posiadających wspólną kuchnię i łazienkę. 
 
NOMBRO DE LOKOJ PLI OL 200 En unu kaj dupersonaj ĉambroj kun propraj banejoj kun aliro al kuirejo kaj 1 kaj 2 
personaj ĉambroj kun komuna banejo kaj kuirejo por 4 aŭ 6 ĉambroj 
 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI /POR DISPONO DE GASTOJ 
* Parking na terenie Osiedla, teren ogrodzony (monitorowany)/ Parkejo en interna korto de la kvartalo 
* Klub Studencki / Studenta Klubo  
* Bar Studencki nr tel. 48 (61) 829 69 28 / Studenta Baro tel. 48(61) 829 69 28 
 


