
SZCZEGÓ£Y I REZERWACJE:

+48 61 426 13 60 

adalbertus@dompielgrzymagniezno.pl

www.pietrak.pl

OFERTA DLA GRUP

TURYSTYCZNYCH NA ROK 2020
Zapraszamy do Gniezna - Miasta Œw. Wojciecha,

siedziby Prymasów, w Pierwszej Stolicy Polski.

To w³aœnie tutaj  ukoronowanych by³o piêciu 

pierwszych królów Polski. Przy Placu katedralnym, w 

zabytkowych budynkach Archidiecezji GnieŸnieñskie 

(ul. Tumska 7a) mieœci siê Kompleks “Adalbertus”Hotel & 

Dom Pielgrzyma. Znajduje siê on w bardzo malowniczym 

miejscu. Ogrody przylegaj¹ce do budynków s¹ idealnym 

miejscem dla odpoczynku w samym centrum Starówki.

Z okien budynku podziwiaæ mo¿na Archikatedrê 

GnieŸnieñsk¹, w której znajduj¹ siê m.in. Konfesja

z relikwiami Œw. Wojciecha, Drzwi GnieŸnieñskie, 

romañskie podziemia oraz taras widokowy z piêkn¹ 

panoram¹ miasta i okolicy.

W najbli¿szym otoczeniu Domu pielgrzyma po³o¿one 

s¹: Muzeum Archidiecezjalne,

Plac Œw. Wojciecha Dolina Pojednania a nieco dalej 

Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego- g³ówne punkty 

turystycznych wycieczek. Dom Pielgrzyma dysponuje 

90 miejscami noclegowymi. Pokoje wyposa¿one s¹ w: 

³azienki z prysznicami, telewizory oraz bezprzewodowy 

Internet. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 

12:00.W Domu Pielgrzyma znajduj¹ siê równie¿: 

Restauracja W³oska i Pizzeria oraz sale restauracyjne 

obs³uguj¹ce grupy pielgrzymów i turystów, jak równie¿ 

Goœci indywidualnych, serwuj¹c tradycyjn¹, polsk¹ 

kuchniê.Organizujemy szeroki zakres spotkañ 

okolicznoœciowych, np. z okazji: Chrztu, I Komunii œw., 

urodzin, œwiêceñ kap³añskich, jubileuszy, a tak¿e 

uroczystoœci pogrzebowych.

CENNIK

Pokój 1 os 

Pokój 2 os

Wieloosobowy

95 z³/os

65 z³/os

60 z³/os

Œniadanie porcja

Œniadanie bufet

Obiad

15 z³/os

30 z³/os

18 z³/os

Obiadokolacja 30 z³/osPowy¿sze ceny posiadaj¹ podatek 8 % VAT

W przypadku grup zagranicznych ceny przeliczamy wg aktualnego kursu €

Grupy liczymy od 20 os.
Przy 20 os. grupie - 1 os.  - gratis - nocleg z wy¿ywieniem

Przy 40 os. grupie - 2 os.  - gratis - nocleg z wy¿ywieniem



Udogodnienia
- bliskoœæ najwa¿niejszych zabytków 

- pokoje z TV, ³azienkami,

  internetem WiFi

- wy¿ywienie na miejscu w Restauracji 

   lub Pizzerii

- dostêpna sala konferencyjna

- monitorowany parking

- ogród z miejscem na grill

- dewocjonalia i ksiêgarnia - w obiekcie

- baza wypadowa do pieszych 

   i rowerowych wêdrówek 

  lub Nordic Walking wokó³ jez. Jelonek

Parking
katedralny  (ca³odobowy, monitorowany) 

dla  samochodów  osobowych  i autokarów 

- 30 z³/ dobê/ autokar

(kwota do uregulowania w okienku 

na parkingu)

www.pietrak.pl

KOMPLEKS ADALBERTUS - *** HOTEL I DOM PIELGRZYMA

62-200 Gniezno, ul. Tumska 7A, tel. /fax + 48 61 42 13 60 

e-mail: adalbertus@dompielgrzymagniezno.pl

Manager– Sylwia Maciejewska - tel. 698 850 687

www.dompielgrzymagniezno.pl

Sala konferencyjna
Mo¿liwoœæ wynajmu sali konferencyjnej 

z wyposa¿eniem - 400 z³
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Adalbertus
HOTEL

GLE RI ZP YM MO AD



REGULAMIN OBOWI¥ZUJ¥CY 

PRZY DOKONYWANIU REZERWACJI

 

ALIOR BANK S.A.

konto: 42 2490 0005 0000 4530 4589 6913

 

1.Podstaw¹ œwiadczeñ noclegowo - gastronomicznych bêdzie szczegó³owe, 

pisemne zlecenie Pañstwa Biura potwierdzone przez nasz Hotel.

2.Gwarancj¹ rezerwacji terminu jest:

- uiszczenie zadatku w kwocie 1000 z³ w momencie dokonania rezerwacji, 

- uzupe³nienie wp³aty do 80 % wartoœci rezerwacji na 14 dni przed dat¹ jej realizacji,

- pozosta³a wartoœæ regulowana jest na miejscu w Hotelu gotówk¹ b¹dŸ 

kart¹ p³atnicz¹ lub wp³atê nale¿y uzupe³niæ przelewem do 100 % wartoœci rezerwacji, 

przy czym wartoœæ winna zostaæ zaksiêgowana na koncie Hotelu najpóŸniej

 w dniu rozpoczêcia œwiadczenia us³ug na rzecz grupy.

3.Niedokonanie wp³aty zadatków w okreœlonych terminach

 spowoduje anulowanie zamówienia.

4.Anulowanie zamówienia mo¿e nast¹piæ:

-na 40 dni przed rozpoczêciem imprezy bez ponoszenia kosztów 

-pomiêdzy 14 a 40 dniem poprzedzaj¹cym imprezê 

z potr¹ceniem 100% wp³aconego zadatku

-pomiêdzy 2 a 14 dniem poprzedzaj¹cym imprezê z potr¹ceniem 50% kosztów

-po 2 dniu poprzedzaj¹cym imprezê z potr¹ceniem 100% kosztów.

5.Us³ugi dla Pañstwa Biura œwiadczone bêd¹ wed³ug cen umownych, okreœlonych 

w PLN.

6. Ceny ustalone s¹ na okresy roczne.

Informacja o danych przy dokonywaniu zadatku:

PIETRAK HOTEL SP. J.

 62-200 Gniezno ul. Chrobrego 3

NIP 784-10-04-974

 Kod BIC (SWIFT): EBOSPLPW

KOMPLEKS ADALBERTUS  - *** HOTEL I DOM PIELGRZYMA

62-200 Gniezno, ul. Tumska 7A, tel. /fax + 48 61 42 13 60 

e-mail: adalbertus@dompielgrzymagniezno.pl

Kierownik gastronomii – Sylwia Maciejewska - tel. 698 850 687

www.dompielgrzymagniezno.pl
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