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KONFERENCYJNA
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spotkania biznesowe
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rekrutacje

NOWOCZESNE SALE W SERCU WROCŁAWIA

WITAMY W HOTELU PATIO
Trzygwiazdkowy Hotel Patio zlokalizowany jest
w zabytkowej kamienicy z XVII wieku, w samym
sercu Wrocławia, zaledwie 50 m od Rynku!
KONFERENCJE

HOTEL
PATIO
50 m

Hotel Patio*** to idealne miejsce na organizację
kameralnych szkoleń, konferencji, warsztatów,
czy spotkań biznesowych! Nasze nowoczesne,
klimatyzowane sale pomieszczą do 60 osób.

RYNEK
RATUSZ

NOCLEGI
Do Państwa dyspozycji oddajemy 50 pokoi, w tym:
pokoje typu STANDARD z miejscem do pracy, świeżo
wyremontowane pokoje LUX i TWIN oraz przestronne,
dwupokojowe, eleganckie APARTAMENTY. Wszystkie
pokoje posiadają prywatną łazienkę, klimatyzację,
dostęp do bezpłatnego internetu Wi-Fi oraz zestaw
do parzenia kawy i herbaty. Na naszych gości czeka
również pyszne śniadanie w formie bufetu.

Lokalizacja w ścisłym centrum Wrocławia.
5 minut piechotą do Rynku oraz wrocławskiego Ratusza.
7 minut piechotą do Narodowego Forum Muzyki i Opery.

2,5 km od Dworców PKP i PKS.
Bezpośredni dojazd tramwajami 15 i 31 lub autobusem K.
Czas dojazdu samochodem / taxi ok. 10 minut.

12 km od Portu Lotniczego Wrocław.

DOJAZD I PARKING

IDEALNA LOKALIZACJA

Dogodne położenie w ścisłym centrum miasta
zapewnia szybki, bezpośredni dojazd komunikacją
miejską z Dworca PKP i PKS oraz wrocławskiego lotniska.
Zapewniamy transfer lotniskowy oraz parking
podziemny przy ul. Rzeźniczej 6 (50 m od hotelu).

Dojazd autobusem miejskim 106 ok. 40 min.
Czas dojazdu samochodem / taxi ok. 25 minut.

Zaledwie 250 m od przystanków komunikacji miejskiej.
Dojazd do Hali Stulecia i wrocławskiego ZOO - ok. 25 minut.
Dojazd do Stadionu Wrocław - ok. 30 minut.

P

W przypadku organizacji konferencji w Hotelu Patio
PARKING DLA PROWADZĄCEGO GRATIS !

PROFESJONALNE KONFERENCJE
Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie sale,
które w sierpniu 2018 r. przeszły gruntowny
remont. Dzięki temu zyskują Państwo
nowoczesne wnętrze idące w parze z idealną
lokalizacją w historycznym centrum Wrocławia.
NOWOCZESNY DESIGN
Nowoczesne wykończenie sal w tonacji eleganckich
szarości, turkusu i ciepłego drewna oraz całkiem nowe
wyposażenie z pewnością wpłyną na wysoki komfort
organizowanych przez Państwa wydarzeń.

KOMFORTOWE ROZWIĄZANIA
Każda z naszych sal posiada indywidualnie sterowaną
klimatyzację oraz dostęp do światła dziennego.
W pochmurne dni komfort zapewni szczegółowo
zaprojektowane, regulowane oświetlenie sztuczne,
które jest niezwykle istotne przy dłuższych spotkaniach.

„ Organizowałam szkolenie w Hotelu Patio i jestem
bardzo zadowolona ze współpracy, zarówno z obsługi,
sali jak i cateringu.”
K. Gabrysiak / Google

ZAPLECZE TECHNICZNE

KOMFORT PONAD WSZYSTKO

Każda z sal konferencyjnych Hotelu Patio wyposażona
jest w nowoczesny projektor multimedialny, ekran oraz
bezprzewodowe łącze internetowe Wi-Fi o prędkości do
30 Mb/s. Do dyspozycji prowadzącego pozostaje
również ipchart, papier oraz markery.

„ Miałam przyjemność prowadzić szkolenie w
Hotelu Patio. Wszystko przebiegło bez zarzutu.
Miła, pomocna obsługa. Dobry serwis kawowy.”
A. Gelo-Piesta / Google

SALA VRATISLAVIA
Przestronna, 60-metrowa sala konferencyjna
zlokalizowana na I piętrze Hotelu Patio***.
Idealna na organizację konferencji lub szkoleń
od 12-15 osób do max. 60 osób.
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
Sala zaprojektowana z myślą o spotkaniach w układzie
teatralnym lub szkoleniach z układzie podkowy oraz
szkolnym. Zastosowane rozwiązania informatyczne
pozwalają dodatkowo na realizację szkoleń
komputerowych do 20-24 stanowisk.

WYPOSAŻENIE
Dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi.
Prędkość przesyłowa 30Mbs / 30Mbs.
Sala wyposażona jest również w Internet sieciowy LAN, do 24 stanowisk.

Projektor multimedialny oraz podwieszany ekran.
Podwieszany rzutnik gwarantuje brak dodatkowego okablowania.
Możliwość podłączenia za pomocą złącza VGA oraz HDMI.

WYMIARY
DŁUGOŚĆ: 13 m

SZEROKOŚĆ: 4,8 m

WYSOKOŚĆ: 2,98 m

POWIERZCHNIA: 62 m 2

Nowoczesne nagłośnienie sufitowe typu „multiroom”.
System zapewniający niezależny dźwięk w każydm miejscu sali.
Możliwość podłączenia danych z USB. Na życzenie - dostępny microport.

Dostęp do światła dziennego.
Możliwość zaciemnienia za pomocą rolet okiennych.

USTAWIENIA SALI

Indywidualnie sterowana klimatyzacja.

SALA VRATISLAVIA

Flipchart, papier, pisaki.

60 os

24 os

24 os

22 os

SALA CRACOVIA
Kameralna sala zlokalizowana na I piętrze
Hotelu Patio***, z widokiem na ul. Kiełbaśniczą
oraz zabytkową Bazylikę Św. Elżbiety. Idealna
na organizację kameralnych konferencji
i warsztatów do 20-24 osób.
STREFA „CHILL OUT”
Atutem sali Cracovia jest specjalnie wydzielona strefa
wypoczynkowa „chill out”, z eleganckim miejscem
na przerwę kawową, wygodnymi sofami i telewizorem
LCD. Przestrzeń ta może być również wykorzystywana
pod organizację warsztatów.

WYPOSAŻENIE

STREFA CHILL-OUT

Dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi.
Prędkość przesyłowa 30Mbs / 30Mbs.
Sala wyposażone jest również w Internet sieciowy LAN, do 20 stanowisk.

Projektor multimedialny oraz podwieszany ekran.
Podwieszany rzutnik gwarantuje brak dodatkowego okablowania.
Możliwość podłączenia za pomocą złącza VGA oraz HDMI.

WYMIARY - STREFA KONFERENCYJNA
DŁUGOŚĆ: 6,57 m

SZEROKOŚĆ: 6,3 m

WYSOKOŚĆ: 2,98 m

POWIERZCHNIA: 41 m 2

DŁUGOŚĆ: 4,6 m

SZEROKOŚĆ: 5,3 m

WYSOKOŚĆ: 2,98 m

POWIERZCHNIA: 24 m 2

Nowoczesne nagłośnienie sufitowe typu „multiroom”.
System zapewniający niezależny dźwięk w każydm miejscu sali.
Możliwość podłączenia danych z USB. Na życzenie - dostępny microport.

Dostęp do światła dziennego - okna wychodzące na ul. Kiełbaśniczą.
Możliwość zaciemnienia za pomocą rolet okiennych.

Indywidualnie sterowana klimatyzacja.

SALA CRACOVIA

Flipchart, papier, pisaki.

40 os

24 os

20 os

20 os

PRZERWY KAWOWE
Dobrze wiemy, że każde dłuższe spotkanie
nie może obejść się bez smacznej przerwy
kawowej i poczęstunku. Świeżo parzona kawa
i drobne przekąski z pewnością pozwolą
na chwilę relaksu i pozytywnie wpłyną
na koncentrację Państwa Gości.
PRZERWA STANDARDOWA
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Kawa z ekspresu ciśnieniowego
Herbata – różne smaki
Dodatki – cukier, cytryna, mleko
Woda mineralna z cytryną w dzbankach
Kruche ciasteczka konferencyjne (100 g/os)
GRATIS! Chrupiące mini-croissanty (2 szt/os)
JEDNORAZOWA: 19 pln

UZUPEŁNIANA (2 razy): 32 pln

DOBIERZ IDEALNE DODATKI DLA SWOICH GOŚCI

Aromatyczna kawa z ekspresu ciśnieniowego.

Zapraszamy do uzupełnienia przerwy kawowej o wytrawne
przekąski, słodkie desery, owoce i różnorodne ngerfood-y.
Pyszne słodkości, tarty i ciasta domowe.

SMACZNE PRZEKĄSKI

ź woda mineralna
but. 0,2l / 4,5 pln ź mini sałatki owocowe
3,5 pln / szt
ź soki owocowe
karafka 1l / 20 pln ź owoce letowane
20 pln / 0,5 kg
ź soki ze świeżo wyciskanych
ź tarta sezonowa
75 pln / 10-12 p.
owoców i warzyw
100 ml / 7 pln ź domowe wypieki
75 pln / 10-12 p.
ź deserki tness z chia
4 pln / szt ź mix mini tortilli
7 pln / 2 szt*
ź mufnki z owocami
4 pln / szt ź przekąski nger-food
12 pln / 3 szt*
ź babeczki z kremem
4 pln / szt ź kanapki koktajlowe
11 pln / 3 szt*
ź panna cotta z malinami 4,5 pln / szt ź pałeczki warzywne z dipami 5 pln
ź mini eklerki i pączusie
42 pln / kg ź sezonowa tarta wytrawna 75 pln

Zdrowe przekąski fit / wege / bezglutenu.

Wytrawne, eleganckie przekąski typu finger food.

BUSINESS LUNCH
Dla uczestników konferencji i szkoleń hotelowa
Restauracja Patio oferuje smaczne lunche.
Zapraszamy do skomponowania własnego
menu, na podstawie przygotowanych przez
nas propozycji dań.
ZUPA lub PRZYSTAWKA:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Carpaccio z buraka / ser kozi / rukola / krem balsamico
Tortilla z wędzonym łososiem / krem ziołowy / mini sałatka
Mini tarta ze szpinakiem i pomidorkami / krem ziołowy
Zupa ogórkowa z ziemniakami
Krem z pomidorów / pesto z rukoli / grzanki ziołowe
Krem z cukinii / suszone pomidory / prażony słonecznik
Krem pieczarkowy / zielona pietruszka / crème fraîche

DANIA GŁÓWNE:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Grillowana pierś z kurczaka w sosie tymiankowo-pieprzowym
Zapiekana pierś z kurczaka z suszonymi pomidorami i mozzarellą
Medaliony z polędwiczki wieprzowej w sosie pieczarkowym
Indyk sous-vide na puree marchewkowym
Filet z pstrąga łososiowego w sosie śmietanowo-porowym
Dodatki skrobiowe i warzywne - do wyboru na życzenie

LUNCH 2-DANIOWY: 40 pln

przystawka lub zupa & danie główne
woda mineralna z cytryną w cenie

LUNCH 3-DANIOWY: 45 pln

przystawka lub zupa & danie główne & deser
woda mineralna z cytryną w cenie

Na życzenie dania kuchni bezglutenowej.

DANIA WEGETARIAŃSKIE:
ź Tagliatelle z bazyliowym pesto / cukinia / parmezan
ź Grillowany camembert / opiekane ziemniaki / sos malinowy
ź Naleśniki gryczane faszerowane szpinakiem i mozzarellą

DESER:

WYŚMIENITA KUCHNIA

ź Tarta sernikowa z malinami i białą czekoladą
ź Czekoladowe brownie z sorbetem owocowym
ź Crème brûlée

Restauracja posiada certyfikat programu „Menu bez glutenu”.

Gotujemy zdrowo z wysokiej jakości składników.
Na życzenie serwujemy również dania wegetariańskie i wegańskie.

Naszym atutem jest ponad 20-letnie doświadczenie
w organizacji konferencji, szkoleń i bankietów.
Zorganizujemy również catering w siedzibie Państwa firmy.

KOMFORTOWE POKOJE
Potrzebują Państwo noclegów dla uczestników
oraz prowadzących konferencję? Zapraszamy
do wygodnych, komfortowych, eleganckich
pokoi Hotelu Patio***. Do Państwa dyspozycji
oddajemy 90 miejsc noclegowych.
POKOJE STANDARD
ź Kameralne pokoje o pow. 16 m 2, z łóżkiem o szer. 140 cm
ź Pokoje idealne na krótkie pobyty biznesowe dla 1 osoby
ź Pokoje posiadają wydzielone miejsce do pracy

oraz bezprzewodowy Internet Wi-Fi

POKOJE TWIN
ź Przestronne pokoje z dwoma osobnymi łóżkami o szer. 90 cm
ź Pokoje idealnie sprawdzają się dla uczestników konferencji
ź Pokoje posiadają wydzielone miejsce do pracy

oraz bezprzewodowy Internet Wi-Fi
ź Możliwość rozbudowy do pokoju 3-osobowego

POKOJE DOUBLE LUX
ź Przestronne pokoje z dużym łóżkiem małżeńskim o szer. 160 cm
ź Idealne zarówno do pracy, jak i do wypoczynku
ź Pokoje posiadają wydzielone miejsce do pracy

Bezprzewodowy
Internet Wi-Fi

TV z płaskim ekranem
i telewizją kablową

Prywatna łazienka
w każdym pokoju

Zestaw do parzenia
kawy i herbaty

Indywidualnie
sterowana klimatyzacja

Usługi pralnicze
i prasowania na życzenie

Telefon

Pyszne śniadania
w formie bufetu

oraz bezprzewodowy Internet Wi-Fi
ź Wybrane pokoje posiadają łazienkę z wanną

APARTAMENTY
ź Przestronne, dwupokojowe apartamenty o pow. 40-60 m2
ź W skład apartamentu wchodzi sypialnia z łóżkiem małżeńskim,

KOMFORT I WYGODA

strefa dzienna z rozkładaną sofą oraz przestronna łazienka
ź Wszystkie łazienki w apartamentach posiadają wannę i prysznic

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz
rezerwacji terminu Państwa konferencji. W razie
jakichkolwiek pytań i wątpliwości nasz Dział
Sprzedaży i Marketingu zawsze służy pomocą!

HOTEL PATIO*** WROCŁAW
ul. Kiełbaśnicza 24-25
50-110 Wrocław

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU
marketing@hotelpatio.pl
marketing1@hotelpatio.pl
071 37 50 453
071 37 50 456

WIĘCEJ NA:
WWW.HOTELPATIO.PL

POZNAJMY SIĘ!

