
Noclegi
W okolicy Lubelskiego Centrum Konferencyjnego znajduje się duża ilość 
hoteli oraz miejsc noclegowych, które charakteryzują się różnymi ofertami
dla gości Międzynarodowej Konferencji Nauk Przyrodniczych i Medycznych. 
Każdy znajdzie odpowiednie miejsce dla siebie. Poniżej przedstawiamy Państwu
zestawienie  miejsc noclegowych ułożonych w kolejności od najtańszych po 
najdroższe.

Akademiki Uniwersytetu Medycznego-  znajdują się w odległości ok. 3
km od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. Ceny pokojów zaczynają się
od 30 zł za dobę w pokoju 3-osobowym, 35 zł w pokoju 2-osobowym, oraz
45 zł za dobę w pokoju 1-osobowym. Strona internetowa akademików UM 
to:  http://www.akademiki.umlub.pl/ 

Akademiki UP w Lublinie-  znajdują się ok. 1200 metrów od. Ceny 
pokojów zaczynają się od 25 zł za dobę w pokoju 3-osobowym, 35 zł w 
pokoju 2-osobowym, oraz 50 zł za dobę w pokoju 1-osobowym. Strona 
internetowa akademików UP to:  http://akademiki.up.lublin.pl/ 
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Kujawska Rooms- znajduje się w odległości ok. 6,2 km od Lubelskiego 
Centrum Konferencyjnego. Ceny pokojów zaczynają się już od 40 zł za 
dobę. Strona internetowa: http://www.kujawskarooms.com/

Willa Ostoja- znajduje się w odległości ok. 4,6 km od Lubelskiego 
Centrum Konferencyjnego. Ceny pokojów zaczynają się już od 40 zł za 
dobę. Strona internetowa: www.ostoja-noclegi.pl

Hostel Orla Lublin- znajduje się w odległości ok. 700m od Lubelskiego 
Centrum Konferencyjnego. Ceny pokojów zaczynają się już od 45 za dobę.
Strona internetowa: www.hostelorla.pl

Foto Hostel- znajduje się w odległości 260m od Lubelskiego Centrum 
Konferencyjnego. Ceny pokojów zaczynają się już od 99zł za dobę. Strona
internetowa:  http://fotohostel.pl/

Hostel Cent- znajduje się w odległości ok. 0.4km od Lubelskiego Centrum
Konferencyjnego. Cena pokoju 1-osobowego wynosi 99 zł . Strona 
internetowa:  http://www.centhostel.pl/ 

Apartament Zielone Zacisze- znajduje się w odległości ok.5.2km od 
Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. Ceny pokojów zaczynają się już od
130zł za dobę. Strona internetowa: 
https://www.olx.pl/oferta/apartament-zielone-zacisze-CID3-
IDnC52S.html#7af528895a 

Apartamenty Krakowskie 36 Lublin- znajdują się w odległości ok. 
950m od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. Ceny pokojów zaczynają 
się już od za dobę 140. Strona internetowa: https://pl-
pl.facebook.com/krakowskie36/

Hotel Młyn- znajduje się w odległości ok. 1.6km od Lubelskiego Centrum 
Konferencyjnego. Cena pokoju 1-osobowego wynosi 150 zł . Strona 
internetowa: http://www.hotel-mlyn.lublin.pl/
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Mercure Lublin Centrum- znajduje się w odległości ok. 0,3km  od 
Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. Cena pokoju 1-osobowego wynosi 
153zł . Strona internetowa: http://www.mercure.com/pl/hotel-3404-
hotel-mercure-lublin-centrum/index.shtml

Campanile Lublin- znajduje się w odległości ok.0,6 km od Lubelskiego 
Centrum Konferencyjnego. Cena pokoju 1-osobowego wynosi 156 zł . 
Strona internetowa:  http://www.campanile-lublin.pl/ 

Hotel Ilan- znajduje się w odległości ok. 0,6km od Lubelskiego Centrum 
Konferencyjnego. Cena pokoju 1-osobowego wynosi 159 zł . Strona 
internetowa: http://www.hotelilan.pl/ 

NOWOCZESNE APARTAMENTY w Centrum Lublina                       – 
ul. Leszczyńskiego- znajdują się w odległości ok. 0,8km od Lubelskiego 
Centrum Konferencyjnego. Ceny pokojów zaczynają się już od 159zł za 
dobę. Strona internetowa: http://ehapartments.pl/item/eh-apartments- 
leszczynskiego-street-iv/

Hotel Europa-  znajduje się w odległości ok. 0,8 od Lubelskiego Centrum 
Konferencyjnego. Cena pokoju 1-osobowego wynosi 178 zł . Strona 
internetowa: http://www.hoteleuropa.pl/ 

Hotel  Wieniawski-  znajduje się  w odległości  ok.300m od Lubelskiego
Centrum  Konferencyjnego.  Ceny  pokoju  1-osobowego  wynosi  180  zł.
Strona internetowa: http://www.hotelwieniawski.pl/ 

Eh Leszczyńskiego- znajduje się w odległości ok. 0,5km od Lubelskiego 
Centrum Konferencyjnego. Cena pokoju 1-osobowego wynosi 188 zł . 
Strona internetowa: http://ehapartments.pl/item/apartament-
leszczynskiego/ 
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Vanilla- znajduje się w odległości ok. 1,1 km od Lubelskiego Centrum 
Konferencyjnego. 
Cena pokoju 1-osobowego wynosi 265 zł . Strona internetowa: 
h  ttp://www.vanilla-hotel.pl/index.php/pl/home/ 

Hotel Alter- znajduje się w odległości ok.2,2km od Lubelskiego Centrum 
Konferencyjnego. Cena pokoju 1-osobowego wynosi 532 zł . Strona 
internetowa: http://www.hotelalter.pl/ 
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