Konferencje
Hotel położony jest na warszawskiej Białołęce, nieopodal ulicy Płochocińskiej wiodącej nad Zalew
Zegrzyński. Zielone i ciche otoczenie hotelu oraz niewielka odległość od centrum Warszawy (około 16
km) czynią obiekt idealnym miejscem zarówno na organizację szkoleń, jak i bankietów firmowych.
Oferujemy możliwość realizacji szkoleń i konferencji dla grup od 10 do 100 osób.

SALA KONFERENCYJNA
Układ „podkowa” do 30 osób
Możliwość zorganizowania obiadu zasiadanego w sali restauracyjnej lub w sali
konferencyjnej.
Układ „szkolny” do 50 osób
Możliwość zorganizowania obiadu zasiadanego w sali restauracyjnej.

Układ „teatralny” do 100 osób
Możliwość zorganizowania bufetu obiadowego w sali restauracyjnej.

APARTAMENTY
2
Dla grup do 10 osób proponujemy wykorzystanie jednego z dwóch pokoi o powierzchni 50m .

WYPOSAŻENIE
Flipchart
Ekran
Nagłośnienie
Bezprzewodowy Internet
Rzutnik multimedialny
Materiały piśmiennicze
Oświetlenie architektoniczne

CATERING
Proponujemy wybór gotowych zestawów obiadowych i kolacyjnych.
Zapewniamy całodzienny serwis kawowy lub pojedyncze przerwy kawowe. Menu bankietowe ustalamy z
Państwem indywidualnie.
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NOCLEG
W hotelu mieści się 18 pokoi, w których ulokować można 35 osób.
W cenie noclegu zawarte są śniadanie kontynentalne oraz miejsce parkingowe.

BANKIETY
Organizujemy spotkania dla kontrahentów, imprezy integracyjne, uroczyste bankiety, wigilie, prezentacje
produktów, grille dla pracowników i kontrahentów.

OŚWIETLENIE LED
Sala konferencyjna wyposażona jest w oświetlenie architektoniczne umożliwiające organizację
prezentacji, bankietów i spotkań w kolorystyce zgodnej z logotypem firmy.

IMPREZY PLENEROWE
Na terenie hotelu znajduje się ogród oraz grill-bar doskonale spełniające potrzeby spotkań integracyjnych
oraz spotkań dla klientów.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Dysponujemy obszernym parkingiem na 60 aut oraz ogrodem dla Gości. Obiekt jest klimatyzowany.
Hotel legitymuje się kategorią ***.

Wyrażając nadzieję, iż nasza oferta spotka się z Państwa akceptacją, pragniemy zapewnić, iż zespół
kompetentnych pracowników dołoży wszelkich starań, aby planowane wydarzenie było długo i
mile wspominane przez Państwa oraz zaproszonych Gości. Zadbamy także, aby przygotowane dania
trafiły w gusta smakowe Gości.
Informacje odnośnie dostępnych terminów i cen uzyskacie Państwo kontaktując się z recepcją hotelu.
+48 22 741 65 65
recepcja@zlotedeby.pl
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