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Dom Studenta ARKONA
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Tanie noclegi w Szczecinie
Chopina 61
Szczecin, Zachodniopomorskie, 71-424
min. 11z³
Tel.: 091 454 24 52
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Tel. dla obcokrajowców (+48)914542452
Strona www: http://
• W centrum miasta
• Przy g³ównej drodze
Rabaty/Promocje: Niskie ceny noclegów
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
W Domu Studenckim Arkona znajduje siê 106 pokoi, a maksymalna liczba
miejsc noclegowych wynosi 318. Na ka¿dej z piêciu kondygnacji budynku
usytuowane s± umywalnie, natryski, toalety oraz kuchnie. Na terenie Arkony
zlokalizowany jest oddzia³ biblioteczny, czytelnia, ¶wietlica, pralnia oraz punkt
ksero. W odleg³o¶ci ok. 100 m znajduje siê sto³ówka, sala konferencyjna,
przychodnia lekarska i kompleks handlowy. Akademik po³o¿ony jest blisko
centrum, w bardzo korzystnym punkcie komunikacyjnym (do przystanku
komunikacji miejskiej ok. 20 m), a dooko³a otoczony jest zieleni±. Przy budynku
znajduj± siê bezp³atne miejsca parkingowe. Zapraszamy go¶ci indywidualnych,
a tak¿e grupy zorganizowane. Wszystkim go¶ciom zapewniamy wysok±
estetykê oferowanych pomieszczeñ, mi³± obs³ugê i atrakcyjne ceny. Od
pa¼dziernika 2007&#8217; planowana jest ca³kowita modernizacja obiektu
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wraz z wymian± wyposa¿enia pomieszczeñ.
Oferowane pokoje:
1-osobowe: 10 pokoi(-je)
2-osobowe: 10 pokoi(-je)
3-osobowe: 86 pokoi(-je)
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp318
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 11-22 z³
w pokoju 2-osob: 11-22 z³
w pokoju 3-osob: 11-22 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
Cennik: inne
Ceny uzale¿nione s± od ilo¶ci dni pobytu i wynosz± od 11,00- 22,00 z³. za
dobê.
Wy¿ywienie:
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
• Wspólna kuchania do dyspozycji
Na terenie obiektu:
• pralnia
• sala konferencyjna
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• parking
Pozosta³e:
• wystawiamy faktury VAT
• mówimy po niemiecku
• mówimy po rosyjsku
Opis otoczenia
Akademik po³o¿ony jest w pobli¿u centrum miasta, w bardzo dobrym punkcie
komunikacyjnym.

Dojazd:
dojazd autobusami linii 51, 78, B oraz tramwajem nr 3.
W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km
do supermarketu / marketu: 0.2 km
s³u¿by medyczne: 0,1 km
poczta: 0,1 km
budka telefoniczna: 0 km
dworzec / przystanek PKS: 3 km
dworzec PKP: 3 km
parking strze¿ony (je¿eli brak w obiekcie): 0,1 km

