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HOTEL EUROPA**** STARACHOWICE to nowoczesny obiekt z
wieloletnim doświadczeniem. Hotel znajduje się w centrum
południowo-wschodniej części kraju (woj. świętokrzyskie),
przy trasie 744 (Starachowice- Radom)

HOTEL EUROPA**** STARACHOWICE is a modern facility with many
years of experience. The hotel is located in the center of the
south-eastern part of the country (Świętokrzyskie province), by the
route 774 (Starachowice – Radom )

U stóp Gór Świętokrzyskich znajdziecie Państwo doskonałe
miejsce na chwilę relaksu i odpoczynku, jak również na
zorganizowanie wspaniałego eventu czy konferencji.

At the foothills of Świętokrzyskie Mountains you will find the perfect
place to relax and rest, as well as to organize great event or conference
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pokoje
rooms
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Gwarantujemy Państwu relaks w komfortowych,
przestronnych i dobrze wyposażonych pokojach naszego
hotelu.

We guarantee you relax in comfortable, spacious and well-equipped
rooms of our hotel.

Hotel posiada 150 pokoje w 4 standardach:
• ECONOMY – 10 pokoi
• STANDARD – 45 pokoi
• STANDARD PLUS - 90 pokoi
• APARTAMENT – 5 pokoi

The hotel has 150 rooms in 4 standards:
• ECONOMY - 10 rooms
• STANDARD - 45 rooms
• STANDARD PLUS - 90 rooms
• APARTMENT - 5 rooms

Hotel może zakwaterować do 350 osób łącznie z dostawkami.
Klimatyzacja, bezpłatny bezprzewodowy internet, telefon,
TV SAT, bezpłatny parking dla 120 samochodów, to tylko
kilka z udogodnień dla Gości.

The hotel can accommodate up to 350 people including the extra
beds. Air conditioning, free wireless internet, telephone, satellite TV,
free parking for 120 cars are just a few of the facilities for our guests.

standard
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standard plus
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apartament
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sale
konferencyjne
conference rooms

możliwości ustawienia sal konferencyjnych

possibilities configuration of conference rooms

UKŁAD KINOWY

UKŁAD SZKOLNY

THEATRE STYLE

UKŁAD U

SCHOOL STYLE

WSPÓLNY STÓŁ

U SHAPE

BOARDROOM

do dwóch sal istnieje możliwość wprowadzenia
samochodu do celów pokazowych
for two rooms there is the possibility to enter a car
for demonstrational purposes
Z myślą o spotkaniach biznesowych przygotowaliśmy 9 sal
konferencyjnych o łącznej powierzchni 1100 m2.
• Sala Bruksela - 325 m
• Sala Warszawa 1+2+3 - 322 m2
• Sala Wenecja - 200 m2
• Sala Genewa - 70 m2
• Sala Berlin - 54 m2
• Sala Wiedeń - 70 m2
• Sala Paryż - 54 m2
2

Każda sala wyposażona jest w podwieszany ekran oraz rzutnik
multimedialny, klimatyzację oraz bezprzewodowy dostęp do
internetu.
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Thinking about business meetings we’ve prepared 9 meeting rooms with
a total area of 1100 m2.
• Brussels Hall - 325 m
• Warsaw Hall 1+2+3 - 322 m2
• Venice Hall - 200 m2
• Geneva Hall - 70 m2
• Berlin Hall - 54 m2
• Vienna Hall - 70 m2
• Paris Hall - 54 m2
2

Each room is equipped with overhead screen and projector, air
conditioning and Wi-Fi.

METRAŻ SAL

UKŁAD KINOWY

UKŁAD SZKOLNY

UKŁAD U

WSPÓLNY STÓŁ

BRUKSELA

325 m2

350

260

190

240

WARSZAWA 1+2+3

322 m2

270

192

160

7x30=210

WARSZAWA 2/3

215 m2

180

128

120

4x30=120

WARSZAWA 1/3

107 m2

90

64

74

2x30=60

WENECJA

200 m2

190

100

45

38

GENEWA

70 m2

70

40

38

40

WIEDEŃ

70 m2

70

40

38

40

PARYŻ

54 m2

50

38

24

24

BERLIN

54 m2

50

38

24

24
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sala bruksela
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sala paryż

sala wiedeń

sala berlin

sala genewa
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sala wenecja
15

16

sala warszawa
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gastronomia
gastronomy

Dziedzictwo
Kulinarne ©

Świętokrzyskie

Nasi Szefowie Kuchni specjalizują się w kuchni polskiej
i międzynarodowej. Doceniają także smaki regionu, o czym
świadczy certyfikat „Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie".

Our chefs specialize in Polish and international cuisine. They
appreciate the flavors of the region, as evidenced by the certificate
of "Culinary Heritage of Świętokrzyskie".

Restauracja Europejska - unikalna dwupoziomowa sala
bankietowa dla 350 osób. Na jej wyjątkową funkcjonalność
składa się scena z garderobami oraz stosownym zapleczem,
kamienna podłoga i efektowne schody na antresolę.
Tę klimatyzowaną salę charakteryzuje znakomita akustyka.

European Restaurant - a unique two-level banquet hall for 350
people. Its unique functionality consists of stage with wardrobes
and relevant facilities, stone floor and impressive staircase to the
mezzanine. This air-conditioned room has excellent acoustics.

Z Sali Europejskiej wychodzimy do altany grillowej, która
pomieści nawet do 150 os.
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From the European room, we go to the barbecue gazebo, which
can accommodate up to 150 people.

restauracja europejska
20

altana grilowa
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panorama lounge
pub dublin
iluzja music club
Taras "Panorama Lounge" z kawiarnią i panoramicznym
widokiem znajduje się na drugim piętrze hotelu. Istnieje nie tylko
przestrzeń zewnętrzna, gdzie nasi goście mogą cieszyć się
słonecznymi dniami, ale nawet częścią wewnętrzną, w której nasi
Goście mogą bawić się w miesiącach zimowych. Znajduje się tam
mała półka z książkami istnieje możliwość gry w bilard, piłkarzyki, rzutki lub tenis stołowy. Taras jest idealnym miejscem na
zorganizowanie bankietu na świeżym powietrzu.
Irlandzki Pub Dublin to idealne miejsce do spotkań we dwoje, ale
także i spotkań biznesowych w kameralnej atmosferze. Pub
Dublin dysponuje świetnie zaopatrzonym barem z alkoholami z
całego świata, w tym oczywiście także irlandzkim piwem
Guinness. Mieści do 40 osób.
Iluzja Music Club stanowi obowiązkowy punkt na rozrywkowej
mapie Starachowic. Nowoczesne wnętrza i muzyka na
najwyższym poziomie – wszystkie te cechy sprawiają, że Iluzja to
świetna alternatywa dla wszystkich spragnionych dobrej zabawy
klubowiczów. Strefa VIP, komfortowe loże, dancefloor, klimatyczne oświetlenie i profesjonalne nagłośnienie – to wszystko czeka
na naszych Gości w Iluzja Music Club! Klub mieści do 400 osób.
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Terrace “Panorama Lounge” with café and panoramic view is situated on
the second floor of the hotel. There is not only outdoor space where our
Guests may enjoy sunny days, but even indoor part where our Guests
can be entertained during the winter months. There is in fact a small
bookshelf and the possibility of playing billiards, table football, darts or
table tennis. The terrace is an ideal place to organize a banquet in the
open air.
Our Irish Dublin Pub is an intimate place perfect for both a meeting for a
couple or a business meeting in the cozy atmosphere. Dublin Pub has a
well-stocked bar with spirits from around the world, including of course
the Irish beer of Guinness. There is space for 40 people.
Illusion Music Club is a must on the entertainment map of Starachowice.
Modern interiors and the music at the highest level - all these features
make the Illusion of a great alternative for fun seeking clubbers. VIP
zone, comfortable lounges, dancefloor, atmospheric lighting and
professional sound - all that waits for our guests in Illusion Music Club!
The club can accommodate up to 400 people.
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strefa
relaksu
relaxation zone

• Bezchlorowy basen o wymiarach 15m x 6m
• Basen z hydromasażem
• Brodzik dla dzieci
• Jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne (na tarasie)
• 3 sauny: sauna mokra, sauna sucha i laconium
• Pokój zabaw dla dzieci
• Siłownia 100m2 wyposażona w nowoczesny, specjalistyczny
sprzęt do ćwiczeń najwyższej klasy
• Pełnowymiarowy, certyfikowany kort do gry w squash'a
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• Swimming pool 15m x 6m with a chlorine-free water treatment
• Swimming pool with hot tub
• Paddling
• inside and outside (on the terrace) Jacuzzi
• 3 saunas: wet sauna, dry sauna and laconium
• Children's playroom
• 100m2 gym equipped with modern, specialized exercise equipment
of the highest class
• Certified court to play squash
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Hotel Europa****
ul. Radomska 76a, 27-200 Starachowice
tel. +48 41 276 78 00
Rezerwacje indywidualne: hotel@europa-hotel.pl
Rezerwacje grupowe, konferencje, wesela: rezerwacja@europa-hotel.pl
www.europa-hotel.pl

