
 

  
Hotel Włókniarz ** 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach 
95 – 200 Pabianice ul. Kilińskiego 34 

 hotel@mosir.pabianice.pl; www.hotelwlokniarz.pl  
 

                                                                                                            Pabianice, 2021 rok 
                                   oferta hotelu Włókniarz** w  Pabianicach 
 

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszego hotelu i restauracji. 
W związku z ewentualną rezerwacją noclegu dla Państwa Gości Weselnych do 

dyspozycji Państwa oddajemy razem ok. 50 miejsc noclegowych w rozmieszczeniu: 
- 12 pokoi 2 – osobowych, 
- 3 pokoje 3 – osobowe, 
- 3 pokoje 4 – osobowe, 
- apartament z wanną jacuzzi 
 plus ewentualnie 4 dostawki w pokojach 2 – osobowych. 
Dla każdego gościa zapewniamy: 
- komfortowy pobyt w odnowionych pokojach, 
- bezpłatny Internet, 
- tv LED w każdym pokoju, 
- nowoczesną łazienkę w pokoju, 
- bezpłatny parking, zamykany na noc, niestrzeżony. 
 
              Mamy również dla Państwa specjalne oferty  
( przy zakupionych minimum 15 –tu miejscach noclegowych ): 

       - dla Młodej Pary - apartament z wanną jacuzzi - nieodpłatnie, 
- dla wszystkich gości - możliwość skorzystania z basenu i sauny, 
- możliwość spotkania  w naszej salce klubowej, 

       Koszty 
- nocleg 65,00 zł brutto / osobodoba  
- śniadania 22 zł brutto/szt. 

Gastronomia 
Restauracja Włókniarz serwuje wyśmienite dania kuchni polskiej i 

śródziemnomorskiej. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-20.00, a w 
soboty i w niedziele w godzinach 8.00 do 18.00. Proponujemy Państwu  śniadania w formie 
bogatego bufetu szwedzkiego, smaczny i szybki lunch lub  pyszną kolację.           

Ponieważ rezerwacja weselna obejmuje na ogół większość naszych miejsc 
noclegowych, prosimy o dokonanie rezerwacji mailem lub pisemnie, a następnie o 
umówienie się na spotkanie, wpłacenie zadatku i podpisanie stosownej umowy. 

W razie jakichkolwiek zmian bądź anulowania zamówienia, prosimy o niezwłoczną 
informację telefoniczną lub mailową.  

Zapraszamy również na stronę internetową naszego ośrodka: 
www.mosir.pabianice.pl  aby zapoznać się z bogatą ofertą wszystkich naszych obiektów. 

Miło nam będzie Państwa gościć. 
Agata Barden 
Kierownik Hotel Włókniarz**, ul. Kilińskiego 34, 95-200 Pabianice 
Tel. kom. do Recepcji (czynnej całą dobę) +48 500 027 410 
hotel@mosir.pabianice.pl www.hotelwlokniarz.pl GPS: 51.654314, 19.359090 
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