
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Niezmiernie miło nam Państwa gościć w Hotelu Zamek Janów Podlaski **** 

Przesyłamy poniżej informacje, które mogą wydać się najbardziej istotne podczas Państwa pobytu: 

 

 

Parking dla osób nocujących poza hotelem: 

Auto osobowe  do 3 h – 20 zł  

Powyżej 3 h – każda godzina extra 10 zł  

Cały dzień- 100 zł  

250 zł – bus 

500 - autokar 

Opłata za zgubiony bilet parkingowy 100 zł 
*Goście, którzy korzystają z noclegów w Hotelu Zamek Janów Podlaski**** opłata parkingowa w cenie noclegu. 

 

Miejsca parkingowe znajdują się przed wjazdem do głównej części budynku. 

Zakaz parkowania na dziedzińcu dla wszystkich pojazdów. 

Prosimy o zachowanie czystości w przestrzeniach publicznych. 

 

 

Opłata za przedłużenie rezerwacji pokoi: 

-do godz. 15:00- 50 zł/pokój 

- do godz. 18:00- 100 zł/ pokój 

- po godz.18:00- 100 % ceny / pokój 

Względem dostępności pokoi * 

 

 

Gastronomia: 



W ubiegłym roku mieliśmy przyjemność przygotować Państwu ofertę na posiłki bufetowe. Ze 

względu na restrykcje sanepidu  na terenie Hotelu Zamek Janów Podlaski**** obowiązuje zakaz 

zamawiania posiłków z zewnątrz. Zapraszamy Państwa do naszej restauracji, szybkiego punktu 

gastronomicznego oraz Lobby baru. 

 

Szybki punkt gastronomiczny: 

9:00 – 22:00 – napoje 
11:00 – 22:00 – posiłki 

 

Cennik szybkiego punktu gastronomicznego ( poziom -2): 

Skrzydełka w panko na ostro – 17 zł 
Nugetsy z kurczaka – 22 zł 

Frytki stekowe – 14 zł 
Tortilla z warzywami i serekiem wasabi -19 zł 

Pizza z pomidorami suszonymi, szpinakiem i serem mozzarella – 21 zł 
Sałatka wiosenna z vinegretem – 21 zł 

Zupa Dnia – 22 zł 
 

Napoje: 
Herbata, kawa czarna- 10 zł 

Kawa z mlekiem – 12 zł 
Woda gazowana/ niegazowana 0,5l-  6 zł 

Soki mix 0,33 l- 10 zł 
Coca- cola, Fanta, Sprite-12 zł 

 

Restauracja (poziom -1) czynna w godzinach: 

13:00-23:00 

Obiadokolacja 

Obiadokolacja w formie bufetu wydawana będzie w godzinach 17:00-20:00 z talonem. Talon można 
nabyć na recepcji hotelu, lub w restauracji na poziomie -1 

Gdyby byli Państwo zainteresowani wykupieniem, to koszt 1 obiadokolacji wynosi 79 zł.  
Lokalizacja obiadokolacji: Restauracja u Biskupów – poziom -1 

 

Lobby bar ( poziom 0) czynny w godzinach:  

Środa- czwartek: 10:00-21:00 
Piątek- sobota: 10:00-23:00 

Niedziela : 10:00-21:00 
 
 

Zachęcamy wszystkich uczestników wraz z osobami towarzyszącymi do skorzystania  z 20% rabatu 
na wszystkie zabiegi w SPA Dr Irena Eris podczas trwania pobytu. 

 
Serdecznie zapraszamy i życzymy udanego pobytu ! 


