www.hotelsarmata.pl
recepcja@hotelsarmata.pl
ul. Zawichojska 2
tel.: 15 833 47 00

Sandomierz
i Partnerzy

Hotel Basztowy ***

• 20% zniżki od standardowej ceny pokoju ze śniadaniem
• 10% zniżki od standardowej ceny zabiegów
w gabinecie odnowy biologicznej
www.hotelbasztowy.pl
recepcja@hotelbasztowy.pl
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2
tel.: 15 833 34 50

Hotel Korona ***

• pakiet obejmuje:
– dwa noclegi w komfortowym pokoju
– śniadania w formie bogatego stołu szwedzkiego
– obiadokolację z Mini-karty
– zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem
– leczniczy seans w grocie solnej
– relaksacyjny seans w saunie
– klimatyzację
– monitorowany, strzeżony parking
– dostęp do sieci Wi-fi na terenie całego obiektu
Koszt: 399,00 zł/os.
www.hotelkorona.eu
rezerwacje@hotelkorona.eu
ul. Słowackiego 6
tel.: 15 834 44 28, 535 494 449 (recepcja)

Hotel Sarmata Zespół Dworski ***

• Oferta dla wszystkich: 50,00 zł rabatu od obowiązującego cennika standard
• Oferta dla par: nocleg w pokoju 2-osobowym standard z romantyczną
kolacją w cenie 340,00 zł/doba od pary. Cena regularna to 420,00 zł.
• Oferta dla rodzin: dzieci do lat 12 – gratis. Za pokój płacą tylko rodzice.
Ceny zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie Hotelu.

Obiekt noclegowy Krępianka
• 10% zniżki na noclegi

www.krepianka.eu
krepianka@gmail.com
Rynek 10 (wejście od ul. Oleśnickiego)
Szczegółowe informacje i rezerwacja miejsc:
Centrum Informacji Turystycznej
Rynek 20
tel.: 882 928 877

Sandomiria

• 10% zniżki na noclegi

www.sandomiria.pl
biuro@sandomiria.pl
ul. Podwale Górne 10
tel.: 15 644 52 44, 604 408 957

Obiekt noclegowy Turysta
• 10% zniżki na noclegi

www.sandomierz-nocleg.pl
turysta@sandomierz-nocleg.pl
ul. Zawichojska 22
tel.: 15 838 53 56

Ośrodek Architektury i Humanistyki Politechniki
Świętokrzyskiej w Sandomierzu

• pokój typu Studio – 250,00 zł/doba (max. 4 osoby)
• pokój 2-osobowy Twin plus 2 dzieci – 230,00 zł/doba (max. 4 osoby)
• pokój 3-osobowy – 170,00 zł
• pokój 2-osobowy – 130,00 zł
• pokój 1-osobowy – 80,00 zł (max. 1 osoba)
pokojegoscinne@tu.kielce.pl
osrodekarchitektury@tu.kielce.pl
ul. Mariacka 6
tel.: 518 141 137, 15 864 22 66

Apartament pod leszczyną
• 10% zniżki na noclegi

aleksandrastola@onet.eu
ul. Lubelska 38
tel.: 660 459 192

Gościniec Ceglane Kąty

Apartament Sandomierskie Wzgórze

www.ceglanekaty.pl
biuro@ceglanekaty.pl
ul. Spółdzielcza 1, 27-620 Dwikozy (8 km od Sandomierza)
tel.: 15 845 18 15

• 10% zniżki na noclegi

www.eholiday.pl/noclegi-mv4063.html
coldheat@wp.pl
ul. Długosza 4B/2
tel.: 605 403 094

Apartamenty Winnica Płochockich
• 10% zniżki na noclegi

www.winnicaplochockich.pl
basia@winnicaplochockich.pl
Daromin 2, 27-612 Wilczyce (17 km od Sandomierza)
tel.: 504 012 189

Lawendowo – domki i apartamenty

• 10% zniżki na dwa apartamenty: Janina i Kazimierz
• 10% zniżki na usługę zwiedzania miasta z przewodnikiem
www.facebook.com/lawendowosandomierz
lampart1220@wp.pl
ul. Reformacka 6
tel.: 661 888 915

Pokoje gościnne na Szlaku Jabłkowym
• 10% zniżki na noclegi

www.pokojenaszlakujablkowym.pl
szlakjablkowy@o2.pl
ul. Żydowska 7
tel.: 570 500 205

Noclegi i restauracja Grill Solo

• 10% zniżki na noclegi
• 14% zniżki przy rezerwacji na minimum 3 doby
• 10% zniżki na usługi gastronomiczne
• 15% zniżki przy zamówieniu powyżej 250,00 zł
www.grillsolo.pl
restauracjagrillsolo@wp.pl
ul. Krakowska 36E
tel.: 515 167 812

• 10% zniżki na noclegi
• 15% zniżki na usługi gastronomiczne (wyłączając alkohol)

Dworek Ojca Mateusza

• 10% zniżki na usługi gastronomiczne
www.dworekojcamateusza.pl
recepcja@dworekojcamateusza.pl
ul. Staromiejska 2
tel.: 664 871 000

Lapidarium pod Ratuszem

• 10% zniżki na Burgera Klasycznego i/lub Lemoniadę
www.facebook.com/lapidariumsandomierz
lapidarium.sandomierz@gmail.com
Rynek 1
tel.: 15 832 33 55

Widnokrąg
Restauracja – Pokoje gościnne – Galeria Sztuki
• 10% zniżki w Restauracji „Widnokrąg”
www.widnokrag.com.pl
biuro@widnokrag.com.pl
ul. Opatowska 19
tel.: 15 832 12 12, 660 065 512

Muzeum Okręgowe – Zamek Królewski

• 20% zniżki na bilety wstępu dla osób dorosłych
www.zamek-sandomierz.pl
sekretariat@zamek-sandomierz.pl
ul. Zamkowa 12
tel.: 15 644 57 57

Galeria Otwarta Mariusza Pajączkowskiego

• 10% zniżki na biżuterię autorską, w tym biżuterię z krzemieniem pasiastym
• 20% zniżki na wszystkie okazy krzemienia pasiastego

www.galeriaotwarta.pl
zaprasza@galeriaotwarta.pl
Rynek 2
tel.: 15 832 78 28

Biuro Przewodników i Zwiedzania Sandomierza Sp. z o. o.

• 25% zniżki od ceny regularnej na zwiedzanie miasta z przewodnikiem
dla turystów indywidualnych (max. do 10 os.)
• 10% zniżki od ceny regularnej na zwiedzanie miasta z przewodnikiem
dla grup zorganizowanych (max. 55 os.)
www.przewodnicy.sandomierz.pl
biuro@przewodnicy.sandomierz.pl
Rynek 3
tel.: 15 832 54 62, 889 900 602

Zwiedzanie Sandomierza pojazdami typu meleksy
Firma Usługowa Marta Cichoń oferuje:

• „bilet rodzinny”– os. dorosłe 25,00 zł/os. + dzieci gratis
• „bilet dla seniorów” – 15,00 zł/os.
• „bilet dla grup zorganizowanych” powyżej 10. osób – 15,00 zł/os.
www.wycieczkisandomierz.pl
martacichon@onet.pl
tel.: 692 462 369

Zwiedzanie Sandomierza melexem

• 20% zniżki na przejazdy
Cena przed rabatem: 25,00 zł/os. | Cena po rabacie: 20,00 zł/os.
www.zwiedzaniesandomierza.pl
biuro@zwiedzaniesandomierza.pl
tel.: 505 135 601

Podpiwek Sandomierski Bezalkoholowy
• 25% zniżki na wszystkie produkty

Punkt sprzedaży: ul. Oleśnickiego 1 (stoisko)

Obiekty sportowe MOSiR

• Zakup karnetów na obiekty sportowe MOSiR:
Basen, basen + sauna, korty tenisowe, Centrum Fitness,
Siłownia – Centrum Rekreacji
www.mosir.sandomierz.pl
sekretariat@mosir.sandomierz.pl
ul. Koseły 3a
tel.: 790 780 923

Studio Treningu SL Fit

• 20% zniżki na dowolne, dostępne w ofercie treningi
www.slfit.pl
kontakt@slfit.pl
ul. Milberta 2b
tel.: 694 705 990

Winnica Nad Jarem

• 5 zł zniżki na zwiedzanie winnicy połączone z degustacją
dla osób indywidualnych lub kameralnych grup
Cena przed rabatem: 15,00 zł/os. | Cena po rabacie: 10,00 zł/os.
• 5 zł zniżki na zwiedzanie winnicy połączone z degustacją
oraz transportem z i do Sandomierz
Cena przed rabatem: 30,00 zł/os. | Cena po rabacie: 25,00 zł/os.
www.winnicanadjarem.pl
spaciura@op.pl
Złota 161, 27-650 Samborzec (5 km od Sandomierza)

Rejs statkiem po Wiśle - Dubas Sandomierka
• 10% zniżki na rejsy po Wiśle
Bulwar im. J. Piłsudskiego
tel.: 601 616 446

F.H. Katarzyna Sieradzka

• 10% zniżki na wszystkie produkty
Punkt sprzedaży: Mały Rynek (pod namiotem)
tel.: 600 159 425

Dostępność obiektów zgłoszonych przez Partnerów akcji „Voucher Optymizmu”
będzie uzależniona od możliwości ich funkcjonowania w czasie ograniczeń
spowodowanych koronawirusem.
Więcej na temat sandomierskiej akcji „Voucher Optymizmu”
na www.esceka.pl i www.sandomierz.travel

