Pakiety konferencyjne:

1. Pakiet konferencyjny 1 dniowy z obiadem/kolacją (bez noclegu):
Pakiet obejmuje:
- wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem na 8 h (nagłośnienie, Internet
bezprzewodowy, flipchart, projektor multimedialny, sala klimatyzowana)
- przerwa kawowa jednorazowa (kawa, herbata, woda, soki, ciastka kruche, ciasto/paluszki?)
- obiad lub kolacja (menu do ustalania z szefem kuchni)
- parking bezpłatny
Cena od osoby – od 110 zł brutto (w zależności od menu oraz od ilości osób)

2. Pakiet konferencyjny jednodniowy z noclegiem (śniadanie i obiadokolacja) (min. 15 os)
Pakiet obejmuje:
- 1 x nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem (2 os/ pokój)
- 1 x wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem na 8 h (nagłośnienie, Internet
bezprzewodowy, flipchart, projektor multimedialny, sala klimatyzowana)
- 1 x przerwa kawowa jednorazowa (kawa, herbata, woda, soki, ciastka kruche, ciasto/paluszki?)
- 1 x obiadokolacja (menu do ustalania z szefem kuchni)
Bezpłatnie oddajemy do dyspozycji naszych Gości:
Hotelowe SPA: basen wewnętrzny z hydromasażami, podgrzewany basen zewnętrzny
(czynny od 01.06.-01.09.), jacuzzi, sauna
- Bilard, sala fitness, kijki nordic walking
- Kącik zabaw dla dzieci
- Bezprzewodowy Internet
- parking
- miejsce do zrobienia grilla (bez obsług, jedzenia ani picia
(we własnym zakresie, w pokojach są lodówki), dostarczamy tylko grilla, węgiel,
rozpałkę, talerzyki kubki oraz sztućce jednorazowe)

Za dodatkową opłatą:
- Oferta SPA (masaże, zabiegi)
- grill z obsługą (jedzenie, alkohol, napoje)

Cena od osoby w pokoju dwuosobowym - 305 zł brutto (od Niedz do Czw)
Cena od osoby w pokoju dwuosobowym Weekend - 345 zł brutto (od Pt do Sob)
Dopłata do pokoju jednoosobowego deluxe - 125 zł (Niedz-Czw), Weekend 175zl (Pt-Sob)
Dopłata do pokoju jednoosobowego Economy - 55 zł (Niedz -Czw), Weekend 85zł (Pt-Sob)
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3. Pakiet konferencyjny jednodniowy z noclegiem (śniadanie)
Pakiet obejmuje:
- 1 x nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem (2 os/ pokój)
- 1 x wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem na 8 h (nagłośnienie, Internet
bezprzewodowy, flipchart, projektor multimedialny, sala klimatyzowana)
- 1 x przerwa kawowa jednorazowa (kawa, herbata, woda, soki, ciastka kruche, ciasto/paluszki?)
Bezpłatnie oddajemy do dyspozycji naszych Gości:
Hotelowe SPA: basen wewnętrzny z hydromasażami, podgrzewany basen zewnętrzny
(czynny od 01.06.-01.09.), jacuzzi, sauna
- Bilard, sala fitness, kijki nordic walking
- Kącik zabaw dla dzieci
- Bezprzewodowy Internet
- parking
- miejsce do zrobienia grilla (bez obsług, jedzenia ani picia (we własnym zakresie, w pokojach są lodówki),
dostarczamy tylko grilla, węgiel, rozpałkę, talerzyki kubki oraz sztućce jednorazowe)

Za dodatkową opłatą:
- Oferta SPA (masaże, zabiegi)
- grill z obsługą (jedzenie, alkohol, napoje)

Cena od osoby w pokoju dwuosobowym - 225 zł brutto (od Nie do Czw)
Cena od osoby w pokoju dwuosobowym Weekend - 265 zł brutto (od Pią do Sob)
Dopłata do pokoju jednoosobowego deluxe - 125 zł (Nie-Czw), Weekend 175zl (Pt-Sob)
Dopłata do pokoju jednoosobowego Economy - 55 zł (Nie-Czw), Weekend 85zł (Pt-Sob)

Rabaty udzielane indywidualnie
Podane kwoty są cenami brutto
Istnieje możliwość zrobienia wyceny indywidualnej
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