
Szanowna Pani Doktor, 

Szanowny Panie Doktorze, 

Koleżanki i Koledzy, 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego – P. dr  Elżbiety Zinki i P. dr Krzysztof a 

Krzyżanowskiego oraz swoim, pragnę serdecznie Państwa zaprosić na kolejny już kurs – 

Warsztaty Ablacyjne 2012, organizowany w dniach 10-12.10.2012 (środa – piątek) w 

Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Koszalinie. 

Aktualny program kursu oraz formularz rejestracji przesyłamy w załączeniu 

Udział w Kursie dzięki sponsorom jest  bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty: 

- dojazdu 

-noclegu (zalecamy 2 noclegi – 10/11 i 11/12 października ). Ceny noclegu – w zależności od 

standardu wynoszą od 120 do 340 PLN za łóżko w hotelu Meduza. Uczestnicy będą 

zakwaterowani w hotelu Meduza wg kolejności przysyłanych zgłoszeń.  

Poniżej przedstawiamy ceny poszczególnych pokoi w hotelu Meduza: 

pokój dla 1 osoby  pokój dla 2 osób 

pokój 1-osobowy 120 zł  

pokój 2-osobowy 180 zł    220 zł 

pokój typu suite  360 zł    410 zł 

apartament                    360 zł                                          410 zł 

pokoje dzierżawione: 

1 apartament  330 zł    420 zł 

1 pokój 2-osobowy 340zł    370zł  

Ceny pokoi zawierają śniadania, wstęp na basen, do sauny, jacuzzi i siłownia.  

Dla  Państwa, dla których zabraknie miejsc noclegowych w hotelu Meduza, zaproponujemy 

zakwaterowanie w pobliżu hotelu Meduza: 

Willa Europa -            Apartamentowiec bezpośrednio przy Hotelu „Meduza” (od strony parkingu): 
           Cztery pokoje  2-osobowe: 150,00 zł/pokój/dobę – bez śniadania 
           Jeden pokój 1-osobowe:    100,00 zł/pokój/dobę – bez śniadania 
  
            koszt śniadania w Restauracji „Meduza”: 34,00 zł/szt 

  
Pensjonat Lazur          ul. Parkowa 4, 76-032 Mielno, Tel. 94 318 93 34 http://lazur.ta.pl/ 
  
   Cena za osobę - 90 zł/dobę ze śniadaniem, 

- 80 zł/bez śniadania. 
    



Uprzejmie prosimy o przysłanie mailem do mgr Beata Mańkowska – 

sekretariat@mc-tronik.pl   tel. 600813600 swoich preferencji do rezerwacji 

miejsc noclegowych oraz ewentualnego lunchu. 

Prosimy o podanie czy dokonać rezerwacji pokoju 1 czy 2 osobowego (w zależności od 

dostępności) . W przypadku rezerwacji pokoju  dwuosobowego prosimy o podanie 

współlokatora. 

 

UWAGA !!! ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ  REZERWACJE MIEJSC 

NOCLEGOWYCH DO ZGŁOSZEŃ PRZYSŁANYCH DO 5 PAŻDZIERNIKA. PO TYM 

TERMINIE PROSIMY REZERWACJE NOCLEGÓW DOKONYWAĆ 

INDYWIDUALNIE. 

Do zobaczenia w Koszalinie ! 

Serdecznie zapraszamy !!! 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 

Michał Chudzik 

mailto:sekretariat@mc-tronik.pl

