OFERTA DLA RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH

W najpiękniejszym centrum Starego Miasta, nieopodal
wszystkich ważnych wrocławskich miejsc i instytucji jest
Joyinn Aparthotel
DOSKONAŁA LOKALIZACJA

350 METRÓW OD KOMPLEKSU
SĄDU OKRĘGOWEGO, SĄDÓW REJONOWYCH I PROKURATURY
UL. SĄDOWA / PODWALE
Piękny i przytulny aparthotel powstał w jednym z najstarszych budynków
Wrocławia.
Zaprojektowany i wybudowany w latach 1844 - 45 , w roku 2018 został
pieczołowicie odnowiony dla najwyższego komfortu i w trosce o wygodę
naszych Gości.

Posiadamy 35 komfortowo wyposażonych pokoi.
W każdym wygodne łóżka, miejsce do pracy oraz aneks kuchenny lub
minibarek. Łazienki z wyposażeniem w standardzie****.
Większość okien wychodzi na zieloną Promenadę Staromiejską i fosę.

BEZPŁATNE WI-FI DLA GOŚCI

MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO
CHECK-IN
ORAZ PÓŹNIEJSZEGO
CHECK-OUT

MONITOROWANY PARKING
BEZPOŚREDNIO PRZY HOTELU

Na poziomie -1 serwujemy śniadania, lunche i kolacje.
W klimatycznych wnętrzach hotelowych piwnic działa
Cantina Toscana serwująca znakomitą włoską kuchnię.

Hotel położony jest w odległości 350 metrów od głównego
kompleksu Sądów (5 minut piechotą), 750 metrów od Starego Rynku
oraz bliskim sąsiedztwie innych wrocławskich atrakcji - Opery,
Narodowego Forum Muzyki, Panoramy Racławickiej.

Położenie na terenie Starego Miasta gwarantuje szybki przejazd
z lotniska oraz Dworca Głównego PKP i Dworca Autobusowego.
***
Doba hotelowa od 15.oo do 11.oo
Hotel posiada zautomatyzowany system zamków elektronicznych, dzięki
któremu możliwe jest samodzielne zameldowanie, także w godzinach
nocnych.
Oferujemy szeroki wachlarz dedykowanych dla biznesu usług
dodatkowych.

PROPONOWANE WARUNKI SZCZEGÓŁOWE:
Powołując się na status radcy prawnego otrzymacie Państwo:
–
–
–
–
–

10% rabatu od cen znajdujących się na naszej stronie www.joyinn.pl
śniadanie w cenie specjalnej 35,00 zł
bezpłatny parking (uzależnione od dostępności)
bezpłatne WI-FI
możliwość wcześniejszego check-in i późniejszego check-out
(uzależnione od dostępności)

SUMA KORZYŚCI:
+ UPUST pokój od 25,oo zł do 55,oo zł /dobę
+ UPUST śniadanie 5 zł
+ UPUST parking 40 zł / dobę
ŁĄCZNIE od 70,oo zł do 100,oo zł taniej za dobę
Skorzystanie z oferty możliwe będzie po okazaniu ważnej legitymacji radcy
prawnego lub aplikanta.
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz dokonania rezerwacji
prosimy o kontakt telefoniczny +48 572 622 604 oraz +48 572 622 605
lub e-mail: booking@joyinn.pl

Wrocław, 1 czerwca 2019

