OFERTA
KONFERENCYJNA

W SERCU MIASTA

MIEJSCE DLA SZTUKI

Zaledwie 20 minut jazdy samochodem dzieli Art Hotel od portu lotniczego

Art Hotel to malownicze miejsce w samym sercu miasta, gdzie historia

Wrocław-Strachowice. Z kolei do Dworca Głównego PKP dostaniesz się

i twórcza pasja przenikają się wzajemnie. Renowacja dwóch zabytkowych

w niespełna 10 minut. A tętniący życiem wrocławski Rynek? To tylko kilka kroków

kamienic, w których mieści się hotel, nadała tutejszym murom wyjątkowo

stąd! Nie znajdziesz we Wrocławiu lepszej lokalizacji niż ulica Kiełbaśnicza 20.

elegancki charakter. Hotelowe wnętrza stanowią tło dla oryginalnych

Stąd wszędzie jest blisko.

prac

uznanych

wrocławskich

artystów,

a

wnikliwi

goście

odnajdą

tu niejeden świetnie zachowany architektoniczny detal sprzed lat.

OFERTA
KONFERENCYJNA
◊ Cztery sale konferencyjne (od 10 do 70 osób)
◊ Pierwsze piętro budynku z dostępem do windy
◊ Komfortowe sale z naturalnym światłem
◊ Wspólny reprezentacyjny hol
◊ Taras ze stolikami i parasolami (w sezonie letnim)
◊ Zachowane zabytkowe elementy architektury

PLAN SAL
WC

Sala
Kameralna

Sala SARP

Sala Kominkowa

Sala
Stiukowa

SALA
KO M I N KOWA
Narożna replika zabytkowego kominka wraz
ze szkicami Wrocławia tworzą unikalną atmosferę
tego wnętrza.

Kinowo

Szkolnie

U

70

32

44

81 m2

Sala Kominkowa to idealne wnętrze dla dużych konferencji
wymagających wysoko podwieszonego ekranu, mikrofonów
i przestrzeni nawet dla kilku prelegentów.

Cena
do 4h

Cena
za 1h

Cały
dzień

700 zł

—

900 zł

SALA
SARP
Na stropie wyeksponowane są szesnastowieczne
drewniane belki, w oknach zabytkowe freski,
zaś ściany zdobi oryginalne malarstwo.

Kinowo

Szkolnie

U

40

24

30

50 m2

Cena
do 4h

Cena
za 1h

Cały
dzień

500 zł

—

700 zł

Salę SARP polecamy organizatorom poszukującym wyrazistej
przestrzeni, w której nie brakuje miejsca zarówno dla nowoczesnego
sprzętu konferencyjnego, jak i ciekawych dzieł sztuki.

SALA
S T I U KOWA
Na uwagę zasługuje narożne usytuowanie sali
oraz przepiękny odrestaurowany strop stiukowy
z ukrytymi twarzami satyrów.

Kinowo

Szkolnie

U

32

15

22

48 m2

Ta elegancka przestrzeń stanowi idealne tło dla niewielkich szkoleń.
Dzięki prostemu i funkcjonalnemu ustawieniu stołów łatwo w niej
o wprowadzenie nieformalnej atmosfery i swobody rozmów.

Cena
do 4h

Cena
za 1h

Cały
dzień

500 zł

—

700 zł

SALA
KAMERALNA
Elegancka sala biznesowa, najbardziej odpowiednia
do rozmów kwalifikacyjnych lub spotkań w małym gronie.

Narada
10

22 m2

Cena
do 4h

Cena
za 1h

Cały
dzień

—

80 zł

400 zł

Niewielka sala do wielkich decyzji,
kluczowych spotkań i strategicznych narad.

WYPOSAŻENIE SAL

DODATKOWE
WYPOSAŻENIE

CENNIK WYNAJMU SAL
cena
do 4 h

cena
za 1 h

cały dzień

Sala Kominkowa

700 zł

-

900 zł

Sala SARP

500 zł

-

700 zł

Sala Stiukowa

500 zł

-

700 zł

Sala Kameralna

-

80 zł

400 zł

OFERTA
GASTRONOMICZNA
Doskonale wiemy, jak ważne jest, aby podczas długiego dnia szkoleniowego czy absorbującej
konferencji zregenerować siły dzięki pożywnemu posiłkowi i dobrej kawie. W Art Restauracji
przygotowujemy dania, które nie tylko dodają energii, ale i urzekają smakami. Niewątpliwym
atutem naszego menu są też regionalne produkty, których wykorzystanie zapewniło nam
członkostwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz ważne miejsce na szlaku
kulinarnym Smaki Dolnego Śląska.

Poszukiwaczom oryginalności proponujemy zamówienie dań z oferty Dawny Smak Wrocławia.
Na Waszych talerzach pojawią się specjały, które ponad sto lat temu królowały we wrocławskich
restauracjach, a dziś zostały odtworzone przez naszego Szefa Kuchni, Grzegorza Pomietło,
aby dalej zachwycać gości.

Na każdym spotkaniu najważniejsi są ludzie. Ze szczególną starannością dbamy także o gości
na dietach. Robimy to już ponad 20 lat!
Dziedzictwo Kulinarne
zrzesza producentów, przetwórców 
i restauratorów w celu zachowania 
i rozwoju regionalnych tradycji kulinarnych.

Smaki Dolnego Śląska
to szlak kulinarny, który ma 
na celu promocję Dolnego Śląska
i produktów egionalnych.
Przerwa kawowa
od 15 zł/os.

Lunch
od 45 zł/os.

Kolacja
od 60 zł/os.

OFERTA
N O C L E G OWA
W Art Hotelu znajduje się 80 pokoi w różnych standardach.
Wszystkie pokoje są klimatyzowane, wyposażone w mini bar, internet
bezprzewodowy, telewizję satelitarną, a także wygodne biurko do pracy.
Ceny pokoi ustalane są indywidualnie dla każdego zapytania.

DOBA HOTELOWA

ŚNIADANIA

Rozpoczyna się o godzinie 15:00
w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie
12:00 w dniu wyjazdu

6:30–10:00
od poniedziałku do piątku
7:00–10:00
w soboty, niedziele i święta

INTERNET

PARKING

Bezpłatny szybki Internet (200 Mb/s)
na terenie całego hotelu

Podziemny parking (niezbędna
wcześniejsza rezerwacja)
Cena miejsca parkingowego:
60 zł/doba

REKREACJA
Salka fitness
Gabinet masażu Biotigo

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Kiełbaśnicza 20,
50-110 Wrocław, Poland
www.arthotel.pl/meetings
meetings@arthotel.pl

Dział Sprzedaży
+48 71 78 77 132
+48 71 78 77 245

SPOTKAJMY SIĘ W ART HOTELU

