
 

 

 

Czterogwiazdkowe centrum konferencyjno-wypoczynkowe Zamek Janów Podlaski to efekt marzeń, 

pasji i zamiłowania do historii oraz pragnienia stworzenia miejsca unikatowego, w którym komfort i 

nowoczesność harmonizują z czystą, nieskalaną przyrodą. Malowniczo położony w sercu Parku 

Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, Zamek sięga swoją historią XV wieku, a zachowane mury 

Zamku XVIII wieku. Pragnąc zachować niepowtarzalny klimat tego zabytkowego miejsca, w harmonii 

między przeszłością i teraźniejszością, stworzyliśmy wyjątkową przestrzeń, w której historia łączy się z 

nowoczesnością. Jesteśmy położeni w małej, spokojnej i cichej miejscowości, z dala od miasta, bez 

tłumów, blisko lasu. Do hotelu należy 40 ha terenu zielonego, gdzie każdy może znaleźć własną, 

spokojną oazę Hotel jest hotelem blisko natury – nie tylko ze względu na szereg ekologicznych 

rozwiązań stosowanych na co dzień, ale także z powodu swego otoczenia – przyroda jest tutaj na 

wyciągnięcie ręki. 

 

Zapraszamy Państwa do rezerwowania pokoi grupowych na: 

KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION, 

Które odbędą się w Hotelu Zamek Janów Podlaski w terminie 31.03.2023-04.04.2023r. 

Rezerwacji można dokonywać w dniach 20.01.2023- 05.03.2023r. 

 

Mamy do zaoferowania dwa rodzaje pakietów. 

 

Pokoje: 

W czterech budynkach Podzamcza znajduje się 120 pokoi rozmieszczonych w komfortowych, 

dwukondygnacyjnych modułach. Każdy z modułów składa się z 3 pokoi 3-4-osobowych. Każdy z pokoi 

posiada oddzielną łazienkę oraz niezależny klucz. W każdym pokoju znajduje się czajnik z zestawem 

powitalnym (kawa,herbata).W części wspólnej znajduje się salon – strefa dzienna. Część wspólna jest 

częścią przechodnią dla każdego z trzech pokoi. Dostęp do części wspólnej jest ograniczony z 

zewnątrz drzwiami na kartę. Z zasobów części wspólnej segmentu korzystają goście mieszkający w 

pokojach danego segmentu. 



 

Ceny pokoi Pakiet I: 

2 osobowy- 320 zł doba/Podzamcze BB 

3 osobowy – 450 zł doba/Podzamcze- BB 

4 osobowy –560 zł doba/Podzamcze- BB 

5 osobowy –660 zł doba/Podzamcze- BB* 

6 osobowy- 744 zł doba/ Podzamcze- BB* 

dopłata do pokoi standard Zamek +100 zł/ doba/ pokój* 

 

Ceny pokoi Pakiet II 

2 osobowy- 478 zł doba/Podzamcze- HB 

3 osobowy – 687 zł doba/Podzamcze- HB 

4 osobowy – 876 zł doba/Podzamcze- HB* 

5 osobowy –1055 zł doba/Podzamcze- HB* 

6 osobowy- 1218 zł doba/ Podzamcze- HB* 

dopłata do pokoi standard Zamek +100 zł/ doba/ pokój 

 

• Cena zawiera śniadanie w formie bufetu (07:00-10:00), korzystanie z basenu, Strefy Wellness 
z saunami, jacuzzi, mini siłowni oraz bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego 

• Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o 10:00 w dniu wyjazdu – w miarę 
możliwości kwaterujemy gości wcześniej i wykwaterujemy później. Dysponujemy również 
bagażownią. 

• Wymagana jest przedpłata 20% wartości rezerwacji. 

•  Do dokonania rezerwacji niezbędne jest dokonanie płatność przelewem w ciągu pięciu dni od 
daty założenia rezerwacji oraz wysłanie potwierdzenia płatności. W przypadku braku wpłaty 
rezerwacja przejdzie automatycznie w status anulowanej. Pozostałą część wpłaty należy dokonać 
minimum 5 dni roboczych przed przyjazdem. 

•  W momencie zaksięgowania płatności rezerwacja przejdzie w status gwarantowanej. 

•  Rezerwacje grupowe należy zmieniać bądź anulować drogą mailową. 

 

*Pokoje 4,5 i 6 osobowe w miarę dostępności 

** Łóżka w pokojach 4,5 i 6 osobowych są łóżkami piętrowymi 

 

Istnieje możliwość wykupienia samych śniadań w cenie 60 zł brutto. 



Parking dla gości nocujących w Hotelu Zamek Janów Podlaski**** jest darmowy. 

Przy rezerwacji pokoi rodziców uczestników mistrzostw prosimy o informację do jakiego 

klubu przynależy dziecko. 

 

Rezerwacji można dokonywać w godzinach 08:30-16:30 poprzez drogę 

mailową:mgajewska@zamekjanowpodlaski.pl 

Tel.: 530-287-169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: 

https://www.zamekjanowpodlaski.pl/ 

 


