
Lp. Nazwa hotelu 
lokalizacja/odległość od 

Wydziału 
Opis 

Orientacyjna cena 
pokoju za dobę  

1.  Kato Bed 
Sokolska 

ul. Sokolska 33, 40-086 
Katowice 

Orientacyjna odległość od Wydziału Pedagogiki i Psychologii – 700 m; 
opis tutaj 
Nowoczesny apartament Kato Bed Sokolska usytuowany jest w centrum 
Katowic, 900 metrów od hali widowiskowo-sportowej Spodek oraz 800 
metrów od dworca kolejowego w Katowicach. Na miejscu można 
bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. 
Ten przytulnie urządzony apartament dysponuje telewizorem, balkonem 
oraz w pełni urządzoną kuchnią z kuchenką mikrofalową i piekarnikiem. 
W łazience znajduje się wanna i suszarka do włosów. 

150 zł 

2.  Hotel Diament 
Spodek 

Aleja Korfantego  35, 40-005 
Katowice 

Orientacyjna odległość od Wydziału Pedagogiki i Psychologii– 700 m; 
opis tutaj 
Hotel Diament Spodek stanowi część hali sportowo-widowiskowej 
Spodek Arena w centrum Katowic. Znajduje się on obok siedziby 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i międzynarodowego 
centrum konferencyjnego. Na miejscu do dyspozycji Gości jest bezpłatny 
parking i bezpłatne WiFi. 
Obiekt zapewnia przestronne, elegancko urządzone pokoje w 
klasycznym stylu. W każdym z nich znajduje się telewizor LCD, biurko, 
telefon oraz łazienka z prysznicem i suszarką do włosów. 
Urozmaicone śniadanie w formie bufetu. Hotel Diament Spodek 
położony jest 1 km od dworca kolejowego Katowice Główne oraz 1,4 km 
od centrum handlowego Silesia 

250 zł 

3.  Hostel Gwarek Aleja Korfantego 71, 40-160 
Katowice 

Orientacyjna odległość od Wydziału Pedagogiki i Psychologii – 500 m; 
opis tutaj 
Hostel Gwarek zlokalizowany jest w centrum Katowic, około 600 metrów 
od popularnej areny widowiskowo-sportowej Spodek. W obiekcie można 
bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. 
Przytulnie urządzone pokoje w hostelu Gwarek wyposażone są w 
telewizor oraz częścią wypoczynkową. Do dyspozycji Gości jest niewielki 
aneks kuchenny z czajnikiem oraz wspólne łazienki (na każdą łazienkę 
przypadają 3 pokoje). Obiekt zapewnia ręczniki. 
Obiekt oferuje bezpłatny parking. Dworzec kolejowy Katowice Główny 
zlokalizowany jest 2 km od hostelu Gwarek. 

150 zł 

4.  Vienna House 
Easy Angelo 

Katowice 

ul. Sokolska 24, 40-086 
Katowice 

Orientacyjna odległość od Wydziału Pedagogiki i Psychologii – 800 m; 
opis tutaj 
Czterogwiazdkowy hotel Angelo by Vienna House Katowice usytuowany 
jest w centrum Katowic, zaledwie 750 metrów od Dworca Głównego. 

350 zł 

http://www.booking.com/hotel/pl/apartament-w-centrum-katowic.pl.html?aid=376384;label=Booking-PL-FXSWNaK0MQ8O%2AiuubyuaRAS66840903860%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2877.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1011510%3Ali%3Adec%3Adm;sid=cd6d3bae87ebf3340efadf03dd2759fa;dcid=12;dist=0;group_adults=2;place_id=ChIJs3y1TzvOFkcRwk9NFWLFRv4;place_id_lat=50.2687915;place_id_lon=19.017999199999963;place_id_ss=Micha%C5%82a%20Gra%C5%BCy%C5%84skiego%2C%20Katowice;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdist=0.503073590700671;srfid=f92fbaa6de97f3f25077ad11f75120b9f3eb8912X2;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/pl/olympia-spodek.pl.html?aid=376384;label=Booking-PL-FXSWNaK0MQ8O%2AiuubyuaRAS66840903860%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2877.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1011510%3Ali%3Adec%3Adm;sid=cd6d3bae87ebf3340efadf03dd2759fa;dcid=12;dist=0;group_adults=2;place_id=ChIJs3y1TzvOFkcRwk9NFWLFRv4;place_id_lat=50.2687915;place_id_lon=19.017999199999963;place_id_ss=Micha%C5%82a%20Gra%C5%BCy%C5%84skiego%2C%20Katowice;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdist=0.562504250821068;srfid=f92fbaa6de97f3f25077ad11f75120b9f3eb8912X3;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/pl/hostel-gwarek.pl.html?aid=376384;label=Booking-PL-FXSWNaK0MQ8O%2AiuubyuaRAS66840903860%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2877.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1011510%3Ali%3Adec%3Adm;sid=cd6d3bae87ebf3340efadf03dd2759fa;dcid=12;dist=0;group_adults=2;place_id=ChIJs3y1TzvOFkcRwk9NFWLFRv4;place_id_lat=50.2687915;place_id_lon=19.017999199999963;place_id_ss=Micha%C5%82a%20Gra%C5%BCy%C5%84skiego%2C%20Katowice;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdist=0.583274592664581;srfid=f92fbaa6de97f3f25077ad11f75120b9f3eb8912X4;type=total;ucfs=1&#map_closed
http://www.booking.com/hotel/pl/angelo-katowice.pl.html?aid=376384;label=Booking-PL-FXSWNaK0MQ8O%2AiuubyuaRAS66840903860%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2877.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1011510%3Ali%3Adec%3Adm;sid=cd6d3bae87ebf3340efadf03dd2759fa;dcid=12;dist=0;group_adults=2;place_id=ChIJs3y1TzvOFkcRwk9NFWLFRv4;place_id_lat=50.2687915;place_id_lon=19.017999199999963;place_id_ss=Micha%C5%82a%20Gra%C5%BCy%C5%84skiego%2C%20Katowice;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdist=0.595520265720536;srfid=f92fbaa6de97f3f25077ad11f75120b9f3eb8912X5;type=total;ucfs=1&
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Opis 

Orientacyjna cena 
pokoju za dobę  

Oferuje on klimatyzowane pokoje z bezpłatnym WiFi oraz bezpłatny 
wstęp do centrum fitness i sauny. 
Stylowe pokoje w hotelu Angelo Katowice utrzymane są w 
kontrastujących ze sobą kolorach. W każdym z nich znajduje się 
telewizor, odtwarzacz CD i DVD oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. 
Personel hotelu jest do dyspozycji Gości przez całą dobę i chętnie 
pomaga w organizacji transferu z i na lotnisko. W recepcji dostępna jest 
również przechowalnia bagażu. 

5.  Hostel Sentral ul. A. Mickiewicza 22/3, 40-
682 Katowice 

Orientacyjna odległość od Wydziału Pedagogiki i Psychologii – 1100 m; 
opis tutaj 
Hostel Kattowitz położony jest w Katowicach. Na miejscu Goście mogą 
bezpłatnie korzystać z WiFi. Wszystkie pokoje zapewniają dostęp do 
wspólnej łazienki. W hostelu znajduje się wspólna kuchnia. 
Od Uniwersytetu Śląskiego dzieli hostel 700 metrów, a od Spodka – 800 
metrów. Lotnisko Katowice-Pyrzowice zlokalizowane jest w odległości 24 
km od budynku. 

120 zł 

6.  Hostel Kaktus ul. Kaktusów 7, 40-164 
Katowice 

Orientacyjna odległość od Wydziału Pedagogiki i Psychologii – 900 m; 
opis tutaj 
Hostel Kaktus jest położony w Katowicach i oferuje bezpłatne WiFi oraz 
sprzęt do grillowania. Na miejscu akceptowane są zwierzęta domowe. 
Pokoje wyposażone są w telewizor, a większość z nich obejmuje także 
balkon. Do dyspozycji Gości jest wspólna kuchnia. 

90 zł 

 

http://www.booking.com/hotel/pl/hostel-kattowitz.pl.html?aid=376384;label=Booking-PL-FXSWNaK0MQ8O%2AiuubyuaRAS66840903860%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2877.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1011510%3Ali%3Adec%3Adm;sid=cd6d3bae87ebf3340efadf03dd2759fa;dcid=12;dist=0;group_adults=2;place_id=ChIJs3y1TzvOFkcRwk9NFWLFRv4;place_id_lat=50.2687915;place_id_lon=19.017999199999963;place_id_ss=Micha%C5%82a%20Gra%C5%BCy%C5%84skiego%2C%20Katowice;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdist=0.880180479575104;srfid=f92fbaa6de97f3f25077ad11f75120b9f3eb8912X8;type=total;ucfs=1&#map_closed
http://www.booking.com/hotel/pl/hostel-kaktus.pl.html?aid=376384;label=Booking-PL-FXSWNaK0MQ8O%2AiuubyuaRAS66840903860%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2877.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1011510%3Ali%3Adec%3Adm;sid=cd6d3bae87ebf3340efadf03dd2759fa;dcid=12;checkin=2016-06-19;checkout=2016-06-20;dist=0;group_adults=2;highlighted_blocks=154244610_89757450_2_0;place_id=ChIJP-58OiPOFkcROL3xYGfsdFk;place_id_lat=50.2704885;place_id_lon=19.01754870000002;place_id_ss=Gra%C5%BCy%C5%84skiego%2053%2C%20Katowice;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdist=0.861654178518202;srfid=31a5781e07b4c71205e772078b3dad735a650f92X7;type=total;ucfs=1&#map_closed

