HOTELE
nazwa, rodzaj obiektu

Hotel Czardasz****

adres

ul. Dobrzyńska 62b
09-400 Płock
tel. (24) 366 56 88
fax (24) 366 56 89

ilość miejsc
noclegowych

pokoje i ich wyposażenie

ceny pokoi

wyposażenie obiektu

52

2 apartamenty, 3 pokoje 1osobowe, 20 pokoi 2osobowych, 2 pokoje 3osobowe, telefon, telewizor,
telewizja kablowa, internet,
klimatyzacja

1-osobowy – 230 zł
2-osobowy – 280 zł
3-osobowy – 330 zł
apartament – 350 zł
ceny ze śniadaniem

restauracja, sala konferencyjna,
klimatyzacja, winda, pralnia,
dostęp do prasy, internet, parking
strzeżony, obiekt przystosowany
dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

43

1 apartament, 1 pokój 1osobowy, 18 pokoi 2osobowych, telefon, telewizor,
telewizja kablowa, internet,
klimatyzacja

1-osobowy – 300 zł
2-osobowy – 340 zł
apartament – 500 zł
ceny ze śniadaniem

restauracja, minibar, piętro
konferencyjne na 370 osób, sala
kominkowa, klimatyzacja,
internet, parking, dostęp do prasy,
pralnia, mobilne SPA, winda,
obiekt przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych

e-mail: recepcja@hotelczardasz.pl

www.hotelczardasz.pl
Hotel Herman****
Centrum SzkoleniowoKonferencyjne

ul. Sienkiewicza 30
tel. (24) 367 00 00
fax (24) 367 00 01

Hotel Tumski****

ul. Piekarska 9
44
tel. (24) 262 90 60
fax (24) 262 90 61
e-mail: recepcja@hoteltumski.pl
www.hoteltumski.pl

1 apartament, 7 pokoi 1osobowych, 18 pokoi 2osobowych (8 z oddzielnymi
łóżkami, 10 z łożem
małżeńskim), telefon, telewizor,
telewizja kablowa, internet,
klimatyzacja

1-osobowy – 340 zł
2-osobowy – 390 zł
apartament – 480 zł
ceny ze śniadaniem

restauracja, sala konferencyjna,
klimatyzacja, winda, pralnia,
dostęp do prasy, internet, parking
monitorowany, obiekt
przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

Hotel Starzyński****

ul. Piekarska 3
tel/fax (24) 366 02 00
e-mail: hotel@starzynski.com.pl
www.starzynski.com.pl

56

2 apartamenty, 2 pokoje 1osobowe, 25 pokoje 2-osobowe
telefon, telewizor, telewizja
kablowa, radio, minibar,
lodówka, internet, klimatyzacja

1-osobowy – 320 zł
2-osobowy – 370 zł
apartament – 500 zł
ceny ze śniadaniem

SPA (w cenie dla gości
hotelowych), restauracja, sala
konferencyjna, klimatyzacja,
winda, dostęp do prasy, internet,
parking strzeżony, obiekt
przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

Hotel Starzyński***

ul. Piekarska 1
tel/fax (24) 366 02 00
e-mail: hotel@starzynski.com.pl
www.starzynski.com.pl

50

3 apartamenty, 8 pokoi 1osobowych, 21 pokoi 2osobowych, telefon, telewizor,
telewizja kablowa, radio

1-osobowy – 220-350 zł
2-osobowy – 290-400 zł
apartament – 450-500 zł
ceny ze śniadaniem

restauracja, sala konferencyjna,
klimatyzacja, winda, dostęp do
prasy, internet, parking strzeżony,
obiekt przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych

Hotel Płock***

ul. Jachowicza 38
90
tel.(24) 262 93 93
fax (24) 268 54 77
e-mail: hotelplock@plocman.pl
www.hotelplock.pl

2 apartamenty, 21 pokoi 1osobowych, 21 pokoi 2osobowych, 7 pokoi 3osobowych, 2 pokoje typu
studio, telefon, telewizor,
telewizja kablowa, radio,
internet

1-osobowy – 200 zł
2-osobowy – 200 zł
3-osobowy – 300 zł
pokój typu studio 300 zł
apartament – 300 zł
ceny ze śniadaniem

sale konferencyjne, restauracja,
klimatyzacja, winda, pralnia,
internet, parking niestrzeżony
ogrodzony i monitorowany, obiekt
przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

Hotel Petrochemia**

ul. 3 Maja 33
tel. (24) 365 60 01
fax (24) 262 51 56

97

3 apartamenty, 56 pokoi 1osobowych, 18 pokoi 2osobowych, telefon, telewizor,
telewizja kablowa, radio, aneks
kuchenny

1-osobowy – 180-210 zł
(cena w weekend 150 zł)
2-osobowy – 240 zł
(cena w weekend 180 zł)
apartament – 220-320 zł
ceny ze śniadaniem

restauracja, sala konferencyjna,
klimatyzacja, internet, usługa
prania odzieży, parking
niestrzeżony, obiekt
przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

37

6 pokoi 1-osobowych, 10 pokoi
2-osobowych, 3 pokoje 3osobowe, 1 pokój 4-osobowy,
telefon, telewizor, telewizja
satelitarna, radiobudzik, część
pokoi klimatyzowana

1-osobowy – 155 zł
2-osobowy – 180 zł
3-osobowy – 200 zł
4-osobowy - 220 zł
ceny ze śniadaniem

sala restauracyjna, internet,
klimatyzacja, pralnia, parking
niestrzeżony, obiekt
przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

e-mail: hotel.petrochemia@orlen.pl

www.hotelpetrochemia.pl
Hotel „1”**

ul. Chopina 28
tel. (24) 262 14 00
e-mail:rezerwacja@hotel1.pl
www.hotel1.pl

INNE OBIEKTY NOCLEGOWE
nazwa, rodzaj obiektu

adres

ilość miejsc
noclegowych

pokoje i ich wyposażenie

ceny pokoi

wyposażenie obiektu

Dom Darmstadt
pokoje gościnne

Stary Rynek 8
09-400 Płock
tel. (24) 367 19 22
fax (24) 367 19 33
e-mail: darmstadt@pokis.pl
www.dd.pokis.pl

6

3 pokoje 2-osobowe
w każdym pokoju umywalka,
łazienka i kuchnia wspólna dla 3
pokoi, telewizor, telewizja
satelitarna, radio, internet,
klimatyzacja

2-osobowy - 150 zł
sala konferencyjna, klimatyzacja,
2-osobowy do pojedynczego internet, parking niestrzeżony
wykorzystania 130 zł
ceny ze śniadaniem

Martus
pokoje gościnne

ul. Lubuska 15
09-408 Płock
tel. (24) 264 83 10
fax (24) 264 84 72

49

3 pokoje 1-osobowe, 12 pokoi 2
-osobowych, 6 pokój 3-osobowy,
1 pokój 4-osobowy, telewizor,
radio

1-osobowy – 90 zł
2-osobowy – 130 zł
3-osobowy – 180 zł
4-osobowy – 220 zł

aneks kuchenny, sala
konferencyjna, parking
niestrzeżony

Noclegi „OLIMPIA”

ul. Dworcowa 46
09-400 Płock
tel/fax (24) 262 04 07

28

1 apartament, 12 pokoi 2osobowych, 2 pokoje 4osobowe, telewizor, telewizja
satelitarna, internet

1-osobowy – 95 zł
(bez łazienki 65 zł)
2-osobowy – 120 zł
(bez łazienki 90 zł)
3-osobowy - 170 zł
4-osobowy – 200 zł
apartament - 200 zł

pralka do dyspozycji gości,
parking strzeżony

Wynajem pokoi
ul. Różana 46
gościnnych „ARKADIA” 09-402 Płock
tel/fax (24) 264 69 54
e-mail:
kontakt@pensjonatarkadia.pl
www.pensjonatarkadia.pl

20-25

4 pokoje 1-osobowe, 6 pokoi 2 1-osobowy – 120 zł
-osobowych, 1 pokój 3-osobowy, 2-osobowy – 160 zł
telewizor, telewizja satelitarna, 3-osobowy – 190 zł
radio, internet

sala konferencyjna, dostęp do
codziennej prasy, parking
strzeżony

Zajazd Rybaki

24

1 pokój 1-osobowy, 3 pokoje 2
-osobowe, 4 pokoje 3-osobowe,
1 pokój 4-osobowy, 1 pokój 5osobowy, telewizor, telewizja
satelitarna

restauracja, sala konferencyjna,
dostęp do codziennej prasy,
parking strzeżony, w części
restauracyjnej obiekt
przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

www.motelik-olimpia.eu

ul. Mostowa 5/7
09-400 Płock
tel/fax (24) 264 56 58
e-mail: rybaki@plo.pl
www.zajazd-rybaki.plo.pl

1-osobowy – 130 zł
2-osobowy – 150 zł
3-osobowy – 180 zł
4-osobowy – 210 zł
5-osobowy – 230 zł

Małasówka

ul. Korczaka 33
09-408 Płock
tel. (24) 264 84 26, 502 567 941
e-mail: msowka@poczta.fm

Gościniec Płock

Al. Jachowicza 8a
40
09-402 Płock
tel./fax (24) 264 74 97
e-mail: gosciniecplock@gmail.com

8 pokoi 4-osobowych, 1 pokój 8- 4-osobowy – 160 zł
osobowy, telewizor, telewizja
satelitarna, internet

aneks kuchenny, parking
niestrzeżony

Pokoje gościnne przy
stacji paliw

ul. Bielska 68
09-400 Płock
tel/fax (24) 262 21 30
e-mail: stacja7167@op.pl

17

2 pokoje 1-osobowe, 4 pokoje 2
-osobowe, 1 pokój 3-osobowy, 1
pokój 4-osobowy, 1 pokój 5osobowy, telewizor, telewizja
satelitarna

1-osobowy – 80 zł
2-osobowy – 90 zł
3-osobowy – 100 zł
4-osobowy – 120 zł

dostęp do codziennej prasy,
parking niestrzeżony, w części
ogólnodostępnej obiekt
klimatyzowany

„Coala”
Pokoje gościnne

ul. Wiśniowa 10
09-410 Płock
tel. (24) 263 55 13

20

1 pokój 1-osobowy, 2 pokoje 2
-osobowe, 2 pokoje 3-osobowe,
2 pokoje 4-osobowe, telewizor,
telewizja satelitarna, radio,
internet

2-osobowy – 60 zł
aneks kuchenny, świetlica,
3-osobowy – 80 zł
telewizor, pralka do dyspozycji
6-osobowy – 20 zł od osoby gości, grill, parking niestrzeżony

„Figaro”
Pokoje gościnne

ul. Dworcowa 6A
09-402 Płock
tel. (24) 264 39 51
fax (24) 264 39 11
e-mail: biuro@figaro-plock.pl
www.figaro-plock.pl

6

3 pokoje 2-osobowe, telefon,
telewizor, telewizja satelitarna,
bezprzewodowy internet, radio

2-osobowy dla 1osoby – 130 restauracja, klimatyzacja, parking
zł
niestrzeżony
2-osobowy – 160 zł
ceny ze śniadaniem

Budynek BiurowoUsługowo-Mieszkalny

Stary Rynek 6
09-400 Płock
tel. (24) 365 90 41

9

9 apartamentów, klimatyzacja,
apartament 2500-3300 zł
telewizor, telewizja satelitarna, miesięcznie
radio, telefon na życzenie
klienta, internet, aneks kuchenny

e-mail: optimal@optimal-plock.com

www.optiaml-plock.com

33

2 pokoje 2 -osobowe, 7 pokoi 3osobowe, 2 pokoje 4-osobowe,
telewizor, w części pokoi
telewizja satelitarna, internet
WiFi

2-osobowy – 60 zł (łazienka
na 2 pokoje)
2-osobowy – 80 zł z łazienką
3-osobowy – 75 zł (łazienka
na 2 pokoje)
3-osobowy – 90 zł z łazienką
4-osobowy – 100 zł

aneks kuchenny, parking
strzeżony i niestrzeżony obiekt
przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

parking niestrzeżony

„Na Brzegu” Pokoje
Gościnne

ul. Nadwiślańska 15
09-400 Płock
tel. 601 31 56 65
e-mail: info@nabrzegu.pl
www.nabrzegu.pl

12

telewizor, telewizja satelitarna,
internet

Budynek BiurowoUsługowo-Mieszkalny

ul. Piekarska 14
09-400 Płock
tel. (24) 365 90 41

9

9 apartamentów, klimatyzacja,
apartament 2500-3300 zł
telewizor, telewizja satelitarna, miesięcznie
radio, telefon na życzenie
klienta, internet, aneks kuchenny

parking niestrzeżony

20

1 pokój 2 -osobowy, 2 pokoje 3- 2-osobowy – 80 zł
osobowe, 3 pokoje 4-osobowe, 3-osobowy – 120 zł
telewizor, telewizja satelitarna
4-osobowy – 160 zł

aneks kuchenny, grill, parking
niestrzeżony

10-12

5 pokoi 2 -osobowych, telewizor, 1-osobowy – 90 zł
internet
2-osobowy – 110 zł
3-osobowy – 150 zł

parking niestrzeżony
monitorowany

e-mail: optimal@optimal-plock.com

www.optiaml-plock.com

B.M. Pokoje gościnne

ul. Lenartowicza 24a
09-407 Płock
tel. 607 668 703

2-osobowy – 98 zł
3-osobowy – 135 zł

aneks kuchenny, grill, pomost do
wędkowania, wypożyczalnia
łodzi i rowerów

e-mail: b.m.pokojegoscinne@gmail.com

www.bm-pokoje.emeteor.pl
„Aga”
Pokoje Gościnne

ul. Swojska 20
09-410 Płock
tel. (24) 367 29 21
e-mail: aga@aga-plock.pl
www.aga-plock.pl

Noclegi

ul. Zalesie 3
10
09-402 Płock
tel. 501 041 011
e-mail: zbyszek.sarzalski@wp.pl

2 pokoje 1 -osobowe, 4 pokoje
2-osobowe, radio

30-40 zł od osoby

aneks kuchenny, parking
niestrzeżony

„HEVEN”
Pokoje Gościnne

ul. Żabia 14
09-407 Płock
tel. (24) 262 50 98

1 pokój 1-osobowy, 2 pokoje 2osobowe, 2 pokoje 3-osobowe, 1
pokój 4-osobowy, telewizor,
internet

1-osobowy – 120 zł
2-osobowy – 140 zł
3-osobowy – 200 zł
4-osobowy – 250 zł

parking monitorowany

1 pokój 1-osobowy, 2 pokoje 2osobowe, 2 apartamenty,
telewizor, telewizja kablowa,
radio, klimatyzacja, internet

1-osobowy – 130 zł
2-osobowy – 150 zł
apartament – 130 zł
ceny ze śniadaniem

restauracja, sala konferencyjna,
część ogólnodostępna obiektu
klimatyzowana, parking
niestrzeżony, winda, obiekt
przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

26

e-mail: pokoje-heven@pokoje-heven.eu

www.pokoje-heven.eu

Amfiteatr
Pokoje gościnne

ul. Rybaki 15
7
09-402 Płock
tel. (24) 367 66 80
fax (24) 367 19 20 wew. 32
www.pokis.pl
e-mail: maciekwolinski@pokis.pl

„Słoneczne Wzgórze”

ul. Ciechomicka 100
30-45
09-402 Płock
tel. (24) 261 21 47, 691 163 075
fax (24) 264 13 67

6 pokoi 2-osobowych, 2 pokoje 2-osobowy – 80 zł
3-osobowe, 3 pokoje 4-osobowe, 3-osobowy – 110 zł
telewizor, radio
4-osobowy – 140 zł

sala konferencyjna, aneks
kuchenny, klimatyzacja, dostęp
do codziennej prasy, internet,
parking niestrzeżony, parking
strzeżony na życzenie gości

Pokoje gościnne „Róża”

ul. Wiśniowa 12
39
1 pokój 1-osobowy, 7 pokoi 220-40 zł od osoby
(w tym 4
09-410 Płock
osobowych, 4 pokoje 3domek kempingowy 100 zł
tel. (24) 263 76 95, 608 203 022 sezonowe) osobowe, 2 pokoje 4-osobowe,
e-mail: pokoje.roza.plock@gmail.com
telewizor, telewizja satelitarna,
internet
domek kempingowy 4 osobowy,
3 pokoje, aneks kuchenny,
łazienka

aneks kuchenny, grill,plac zabaw
dla dzieci, dostęp do codziennej
prasy, parking niestrzeżony

Firma „Amore”
Sala KonferencyjnoBankietowa

ul. Traktowa 12
09-400 Płock
tel. 507 136 535, 500 260 670
fax (24) 366 59 09
e-mail: biuro@amore-plock.pl
www.amore-plock.pl

30

2 pokoje 1-osobowe, 11 pokoi 2- 1-osobowy – 150 zł
osobowych, telewizor, telewizja 2-osobowy – 200 zł
kablowa, klimatyzacja, internet ceny ze śniadaniem

sala konferencyjna, internet,
klimatyzacja, parking strzeżony

Willa Adriana

ul. Kazimierza Wielkiego 13
09-400 Płock
tel/fax (24) 267 32 76
e-mail: hotel@willaadriana.pl
www.villaadriana.pl

30

3 pokoje 1-osobowe, 11 pokoi 2osobowych, 1 apartament,
telefon, telewizor, telewizja
satelitarna, internet, klimatyzacja

1-osobowy 190 zł
2-osobowy – 260 zł
apartament ceny od 370 zł
ceny ze śniadaniem

restauracja, sala konferencyjna,
klimatyzacja, parking, internet

Domek Jednorodzinny

ul. Jabłczyńskiej 2
09-400 Płock
tel. 663 480 320

14

1 pokój 1-osobowy, 3 pokoje 2osobowe, 1 pokój 3-osobowy, 1
pokój 4-osobowy, telewizor

25-35 zł od osoby

aneks kuchenny, lodówka

e-mail: krystyna16@poczta.onet.pl

Wynajem pokoi

ul. Gościniec 5b
09-410 Płock
tel. 517 743 297

16

4 pokoje 4-osobowe, telewizor

20 zł od osoby + vat

aneks kuchenny, lodówka, pralka,
świetlica, telewizor, telewizja
satelitarna, możliwość wynajęcia
garażu, parking niestrzeżony

Dom jednorodzinny

ul. Orzechowa 18a
09-410 Płock
tel. 506 198 181

5

1 pokój 2-osobowy, 1 pokój 3osobowy, telewizor

18-35 zł od osoby

aneks kuchenny, świetlica,
telewizor, telewizja satelitarna,
parking niestrzeżony

Pokoje gościnne

ul. Synów Pułku 15
09-403 Płock
tel. 24 366 20 33, 782 51 00 26

5

1 pokój 1-osobowy, 2 pokoje 2osobowe

internet, telefon

AKADEMIKI, DOMY STUDENTA
nazwa, rodzaj obiektu

Dom Studenta
Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej
obiekt sezonowy

adres

ul. Nowowiejskiego 6
09-400 Płock
tel (24) 366 54 15
fax (24) 366 54 16
www.pwszplock.pl

ilość miejsc
noclegowych

pokoje i ich wyposażenie

ceny pokoi

wyposażenie obiektu

100

1 apartament, 4 pokoje 1osobowe, 48 pokoi 2osobowych, internet, aneks
kuchenny

Hotel Pracowniczy
ul. Jachowicza 2
Politechniki Warszawskiej 09-402 Płock
obiekt całoroczny
tel. (24) 367 59 96
e-mail: hotel@pw.plock.pl
www.pw.edu.pl

79

3 pokoje 1-osobowe, 2 pokoje 2- 1-osobowy – 35 zł
osobowe, 24 pokoje 3-osobowe, 2-osobowy – 30 zł
pomieszczenie kuchenne
3-osobowy – 23 zł

sala telewizyjna, parking
niestrzeżony

Dom Studenta
„Wcześniak”
obiekt sezonowy

43

3 pokoje 1-osobowe, 20 pokoi 2- 1-osobowy – 90 zł
osobowych, telewizor, internet, 2-osobowy – 100 zł
lodówka

świetlica, windy, sala telewizyjna
i komputerowa, internet, parking
niestrzeżony, obiekt
przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

154

7 pokoi 1-osobowych, 27 pokoi
2-osobowych, 31 pokoi 3osobowych, aneks kuchenny,
lodówka, internet

sala telewizyjna, pralnia,
suszarnia, grill, ognisko, parking
niestrzeżony

ul. Dobrzyńska 5
tel. (24) 367 44 01
fax (24) 367 44 04

1-osobowy – 50 zł
telewizor i telewizja satelitarna
2-osobowy – 100 zł
w świetlicy i klubie,
apartament – 50 zł od osoby pralnia,dostęp do codziennej
prasy, winda, obiekt
przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

e-mail: dswczesniak@pw.plock.pl

www.pw.plock.edu.pl
Dom Studenta Szkoły
Wyższej im. Pawła
Włodkowica
obiekt sezonowy

ul. Misjonarska 9
tel. (24) 366 42 05
fax (24) 366 42 06
www.wlodkowic.pl

od 60 zł od osoby

WYBRANE NOCLEGI W OKOLICY PŁOCKA

nazwa, rodzaj obiektu
adres

ilość miejsc
noclegowych

pokoje i ich wyposażenie

ceny pokoi

wyposażenie obiektu

Płock - Dobrzyń nad Wisłą – Włocławek, droga nr 562

Ośrodek RekreacyjnoSzkoleniowy Cierszewo

Cierszewo 8
09-414 Brudzeń Duży
tel. (24) 260 94 65
fax (24) 260 94 66
e-mail: info@cierszewo.com.pl
www.cierszewo.com.pl

65

telefon, telewizor, telewizja
satelitarna, internet

1-osobowy - 120 zł
2-osobowy - 140 zł
3-osobowy - 160 zł
4-osobowy – 180 zł
apartament – 220 zł
śniadanie 20 zł od osoby

restauracja, stajnia dla koni,
nauka jazdy konnej, spływy
kajakowe, przejazdy bryczką oraz
kuligi zimą, możliwość
wypożyczenia rowerów, plac
zabaw dla dzieci, sale
konferencyjne, sale bankietowe,
bilard

Lasotki 20
09-414 Brudzeń Duży
tel. 513 335 503

11

1 pokój 1-osobowy, 2 pokoje 2- 1-osobowy – 20-30 zł
osobowe, 2 pokoje 3-osobowe, 2-osobowy – 40-60 zł
telewizor, telewizja kablowa,
3-osobowy – 60-90 zł
aneks kuchenny, internet

parking niestrzeżony

„Złota Podkowa” Dom
Weselny

Maszewo Duże 1g
09-400 Płock
tel/fax (24) 366 85 00
e-mail: zlotapodkowa@o2.pl
www.zlotapodkowa.com.pl

8

4 pokoje 2-osobowe, telewizor

2-osobowy – 100 zł

sala konferencyjna, klimatyzacja,
parking niestrzeżony, obiekt
przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

Dworek „Stara Biała”

Stara Biała 1
09-411 Stara Biała
e-mail: info@starabiala.pl
www.dworekstarabiala.pl

46-49

8 pokoi 2-osobowych, 10 pokoi
3-osobowych, telefon, telewizor,
telewizja kablowa, internet,
aneks kuchenny

1-osobowy - 70 zł
2-osobowy - 100 zł
3-osobowy - 120 zł
4-osobowy - 150 zł
ceny ze śniadaniem

sala konferencyjna, klimatyzacja,
internet, kije do nordic walking,
możliwość wypożyczenia roweru,
niestrzeżony parking

20

4 domki 5-osobowe

140 zł/doba bez wyposażenia
(w weekend 190 zł)
160 zł/doba z wyposażeniem
(w weekend 210 zł)

wypożyczalnia rowerów, plac
zabaw dla dzieci, boisko do gry w
siatkówkę, bar, Chata Solna,
Chata Sauna, Beczka Polska,
domek grillowy, przejazdy
bryczką, zimą saniami

Płock – Lipno, droga nr 555

Wynajem pokoi
Stanisław Witkowski

Płock – Lipno, droga nr 559

„Zielona Dolina”
Janoszyce 5a
Ośrodek Wypoczynkowy 09-414 Brudzeń Duży
tel. 513 019 747, 513 019 614
www.wzielonejdolinie.pl

Płock – Dobrzyków – Wyszogród, droga nr 575

Hotel Kawallo****

Leonów 7a
09-533 Słubice
tel. (24) 266 03 36
fax (24) 266 05 26
e-mail: kawallo@kawallo.pl
www.kawallo.pl

32

1 apartament, 16 pokoi 2osobowych, 1 pokój 4-osobowy,
telefon, telewizor, telewizja
kablowa, internet, radio

2-osobowy - 260 zł
2-osobowy do pojedynczego
wykorzystania 240 zł
apartament – 260 zł
ceny ze śniadaniem

restauracja, sala konferencyjna,
klimatyzacja, sauna, pralnia,
dostęp do codziennej prasy,
internet, parking strzeżony, obiekt
jest przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych

Zajazd nad Wisłą

Jordanów 17c
30
09-522 Dobrzyków
tel. (24) 277 55 04
fax (24) 277 55 97
e-mail: halinka@hotelik.com.pl
www.hotelik.com.pl

1 apartament, 3 pokoje 2osobowe, 6 pokoi 3-osobowych,
1 pokój 4-osobowy, telewizor,
telewizja kablowa, internet

2-osobowy - 100 zł
3-osobowy - 120 zł
4-osobowy - 160 zł
apartament – 200 zł

drink bar, łowienie ryb w stawie,
sala konferencyjna, klimatyzacja,
dostęp do codziennej prasy,
parking strzeżony i niestrzeżony,
obiekt jest przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych

Płock – Łąck – Gąbin, droga nr 60 i 577

„Exploris” Ośrodek
SzkoleniowoWypoczynkowy

Koszelówka
09-520 Łąck
tel. (24) 262 76 04
fax (24) 277 24 90
e-mail: koszelowka@exploris.pl
www.exploris.pl

112

„Zacisze”
Koszelówka
Ośrodek Wypoczynkowy 09-520 Łąck
tel. (24) 277 54 83
e-mail: owzacisze@wp.pl
www.owzacisze.pl

„Zacisze Bis”
Ośrodek Kolonijno-

Koszelówka
09-520 Łąck

29 pokoi, telewizor, radio,

1-osobowy - 100 zł
2-osobowy - 165 zł
3-osobowy - 245 zł
latem 44 miejsca noclegowe w 2 studio 4-osobowe – 220 zł
apartament 2-osobowy – 250 zł
i 4-osobowych domkach z
ceny ze śniadaniem
łazienką i wyposażonych w
domki od 30.04 do 15.09
lodówkę
2-osobowy - 100 zł
4-osobowy – 220 zł

wyposażone zaplecze
konferencyjne, sauna, bilard,
tenis ziemny, tenis stołowy,
siłownia, wypożyczalnia rowerów
wodnych, łódek, kajaków i
rowerów górskich, boiska do gry
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę
nożną, grill, ognisko, plaża nad
jeziorem, parking niestrzeżony

domki kempingowe całoroczne,
lodówka, telewizor

pole namiotowe, plaża, stołówka,
zjeżdżalnia wodna, symulator
byk-rodeo, sauna, solarium
boisko do gry w piłkę plażową,
ping-pong, samochodziki
akumulatorowe, batut,
zjeżdżalnia wodna, ciuchcia
krajoznawcza, bilard,
wypożyczalnia sprzętu wodnego,
stołówka, bufet, bezprzewodowy
internet, parking niestrzeżony

(w tym 44 lodówka, bezprzewodowy
sezonowe) internet

190
(w tym 150
sezonowych

2 pokoje 1-osobowe, 12 pokoi
2-osobowych, 5 pokoi 3-

35-40 zł od osoby

kemping, boisko do gry w tenisa,
koszykówkę, siatkówkę i piłkę

Wypoczynkowy

tel. (24) 27710 81
fax (24) 277 25 28
e-mail: owzaciszebis@wp.pl
www.zaciszebis.pl

)

osobowych, 2 pokoje 4osobowe, telewizor, telewizja
kablowa, lodówka
150 miejsc noclegowych w
salach wieloosobowych

nożną, mini-quady, zjeżdżalnia
wodna, ciuchcia krajoznawcza,
plac zabaw dla dzieci, bilard,
wypożyczalnia sprzętu wodnego,
łowisko specjalne nad jeziorem,
bar

Dłużniewo Duże 40
09-440 Staroźreby
tel. (24) 261 84 84

20

2 pokoje 2-osobowe, 6 pokoi 2- 1-osobowy - 70 zł
osobowych, 2 pokoje 32-osobowy - 100 zł
osobowe, telewizor
3-osobowy - 130 zł

parking niestrzeżony

restauracja, sale konferencyjne,
klub fitness, plaża nad jeziorem,
sala bilardowa i klubowa, rowery,
rowery wodne, łódki i żaglówki,
klimatyzacja, internet, parking
strzeżony

Płock – Płońsk, droga nr 10

Zajazd „U Janusza”

Płock – Kutno – Łódź, droga nr 60

Hotel „Dębowa
Góra”***
Centrum Konferencyjne

Nowe Rumunki
09520 Łąck
tel. (24) 384 21 00
e-mail: debowagora@plock.com
www.debowagora.plock.com

85

13 pokoi 1-osobowych, 31
pokoi 2-osobowych,
apartamenty, klimatyzacja,
radio, internet, telewizja
satelitarna, lodówki

Hotel „Rusałka”***

ul. Płocka 14
09-520 Łąck
tel. (24) 384 18 00
fax (24) 384 18 03
e-mail: rusałka@zep.com.pl
www.rusalka.plock.pl

15

4 pokoje 1-osobowe, 5 pokoi 2- 1-osobowy - 180 zł
osobowych
2-osobowy - 210 zł
ceny ze śniadaniem
w weekend:
1-osobowy – 108 zł
2-osobowy – 126 zł
ceny bez śniadań

restauracja, klimatyzacja,
telewizor, telewizja satelitarna,
parking monitorowany

26

Biały Dworek: 2 sypialnie, sala
jadalna, salon, 2 łazienki
Domek Gościnny nad jeziorem:
3 pokoje 1-osobowe, 1 pokój 3osobowy, 1 pokój 4-osobowy
Domek Gościnny: 4 pokoje 3osobowe

jazda konna, ognisko, grill,
przejażdżki zaprzęgiem
parokonnym

25

1 pokój 1-osobowy, 12 pokoi 2- 1-osobowy - 45 zł
restauracja, parking niestrzeżony
2-osobowy z łazienką - 100 zł
osobowych, telewizor
2-osobowy bez łazienki - 80 zł

Stado Ogierów Sp. z o.o. ul. Płocka 12
09-520 Łąck
tel. (24) 262 98 97
fax (24) 384 19 46
e-mail: stado.ogierow.lack@plock.com

www.stadolack.home.pl

„Pod Kasztanami”
Noclegi

ul. Warszawska 2
09-520 Łąck

1-osobowy - 250 zł
2-osobowy - 280 zł
apartament - 460 zł
ceny ze śniadaniem

Biały Dworek - 700 zł za
dobę
Domki Gościnne - 50 zł od
osoby

tel. (24) 261 40 05
fax (24) 261 41 60
Miejski Ośrodek Sportu i ul. Sportowa 1
Rekreacji
09-500 Gostynin
pokoje gościnne
tel/fax (24) 235 33 97

36

4 pokoje 1-osobowe, 8 pokoi 2osobowych, 4 pokoje 3osobowe, 1 pokój 4-osobowy,
telewizor, aneks kuchenny

Pokoje gościnne

ul. Płocka 25
09-500 Gostynin
tel. (24) 235 74 66

46

4 pokoje 1-osobowe, 6 pokoi 2- 1-osobowy - 70 zł
osobowych, 12 pokoi 32-osobowy - 100 zł
osobowe, telewizor
3-osobowy - 120 zł
4-osobowy - 150 zł

parking niestrzeżony

Gostynińskie Centrum
Informacyjne
internat
obiekt sezonowy

ul. Polna 39
09-500 Gostynin
tel/fax (24) 235 37 13

60

4 pokoje 3-osobowe, 12 pokoi
4-osobowych

17-20 zł od osoby

stołówka, świetlica, telewizor,
tenis stołowy, parking
niestrzeżony

„Biały Dom”
Pokoje gościnne

Grabina 28/1
09-520 Łąck
tel. (24) 384 10 29
fax (24) 264 40 28
e-mail: info@białydom.info.pl
www.białydom.com.pl

15

telewizor, telewizja satelitarna,
bezprzewodowy internet

2-osobowy z łazienką - 100 zł

restauracja, drink bar, sala
bankietowa i konferencyjna, pole
namiotowe, grill, wypożyczalnia
rowerów, parking strzeżony

Mańkowo 28
09-226 Zawidz Kościelny
tel. (24) 276 63 34
e-mail:piast@piasthotel.com.pl
www.piasthotel.com.pl

25

1 pokój 1-osobowy, 8 pokoi 2osobowych, 3 pokoje 3osobowe, telefon, telewizor,
telewizja satelitarna, radio,
internet

1-osobowy - 70 zł
2-osobowy - 130 zł
3-osobowy - 180 zł

sala konferencyjna, klimatyzacja,
internet, parking monitorowany

Hotel ** Zajazd „Pod
Szczęśliwą Gwiazdą”

ul. Polna 1
Cekanowo, 09-472 Słupno
tel. (24) 261 93 93
e-mail: biuro@zajazdgwiazda.pl
www.zajazdgwiazda.pl

32-40

1 pokój 1-osobowy, 8 pokoi 2osobowych, 3 pokoje 3osobowe, telewizor, telewizja
satelitarna, radio, internet

1-osobowy - 100 zł
2-osobowy - 130 zł
3-osobowy - 170 zł
4-osobowy – 190 zł
ceny ze śniadaniem

sale konferencyjne, restauracja,
bar, internet, pranie odzieży na
życzenie klienta, klimatyzacja,
grill, parking monitorowany

Hotel TiM***

ul. Polna 3
Cekanowo, 09-472 Słupno

58

29 pokoi 2-osobowych, 1
apartament, telefon, telewizor,

2-osobowy – 160 zł
2-osobowy z dost. - 210 zł

sale konferencyjne, restauracja,
bar, klimatyzacja, grill, parking

Zajazd „Piast”

1-osobowy - 38 zł
2-osobowy - 61 zł
3-osobowy - 75 zł
4-osobowy - 90 zł

2-osobowy z łazienką i
śniadaniem - 120 zł
2-osobowy bez łazienki – 80 zł

tenis ziemny, tenis stołowy,
boisko wielofunkcyjne (sztuczna
trawa), bieżnia, boisko do piłki
nożnej, sala konferencyjna,
internet, parking niestrzeżony

Płock – Warszawa, droga nr 62

tel/fax (24) 386 27 00
e-mail: recepcja@hoteltim.pl
www.hoteltim.pl

internet, klimatyzacja

apartament - 300 zł
ceny ze śniadaniem

monitorowany

„Aniram”

ul. Płocka 24
09-472 Słupno
tel. (24) 264 39 60
fax (24) 261 94 85

18

3 pokoje 1-osobowe, 4 pokoje
1-osobowy - 80 zł
bar, parking niestrzeżony
2-osobowe, 1 pokój 3-osobowy, 1-osobowy bez łazienki 70 zł
1 pokój 4-osobowy, telewizor
2-osobowy - 100 zł
2-osobowy bez łazienki 80 zł
3-osobowy - 130 zł
4-osobowy bez łazienki 110 zł
ceny ze śniadaniem

EV-JACK

ul. Spacerowa 8, 09-470
Białobrzegi
tel. 792 609 002
e-mail: ev-jack@wp.pl
www.bialobrzegi.yoyo.pl

20

5 pokoi 4-osobowych, telewizor 1-osobowy – 60 zł
2-osobowy - 120 zł
3-osobowy - 135 zł
4-osobowy - 175 zł

parking, bar, sala konferencyjna,
sala jadalna, plac zabaw, grill,
ognisko, altana,

Płock – Soczewka – Włocławek, droga nr 62

„Niva” Zajazd

Soczewka 28
09-528 Nowy Duninów
tel. (24) 261 01 37
fax (24) 266 41 41
www.motelniva.emeteor.pl

16

1 pokój 1-osobowy, 5 pokoi 2osobowych, 2 apartamenty,
telewizor, telewizja satelitarna,
internet ViFi

1-osobowy - 80 zł
2-osobowy - 100-120 zł
apartament – 120-180 zł

sala bankietowa, bilard, rowery,
grill, restauracja, okolice jeziora
Soczewka i rzeki Wisły, parking
niestrzeżony

Ośrodek SzkoleniowoWypoczynkowy
„Mazowsze”

09-506 Soczewka
tel/fax (24) 261 01 19
www.mazowsze.plocman.pl

150

16 pokoi 2-osobowych, 40
pokoi 3-osobowych, telewizor,
telewizja satelitarna, internet
bezprzewodowy

2-osobowy - 98 zł
3-osobowy - 126 zł

sale konferencyjne i wykładowe,
grill, ognisko, bar, plac zabaw dla
dzieci, jezioro, konie, w okolicy
lasy, jezioro Soczewka i rzeka
Wisła

Gościniec „Pod
Żaglami”

Skoki Duże
87-815 Smólnik
tel. (24) 261 02 51
e-mail: biuro@podzaglami.pl
www.podzaglami.pl

30

1 pokój 1-osobowy, 9 pokoi 2osobowych, 2 pokoje 3osobowe, 3 pokoje z łożem
małżeńskim, telewizor, telewizja
satelitarna

1-osobowy - 100 zł
2-osobowy - 120 zł
3-osobowy - 170 zł
ceny ze śniadaniem

bar, sala restauracyjna, plac
zabaw dla dzieci, przystań
żeglarska, parking monitorowany

Podane informacje mogą ulec zmianie. W celu otrzymania konkretnej oferty proszę kontaktować się bezpośrednio z obiektem noclegowym.

