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SALA BRUKSELA
  BRUKSELA

Bruksela to największa z Naszych sal konferencyjnych. Składa 

się z dwóch części: sali konferencyjnej o powierzchni ponad 

325 m2 oraz przestronnego foyer o powierzchni ponad 

250 m2.

Wyposażenie sali:

• nagłośnienie sufitowe

• 4 mikrofony bezprzewodowe

• projektor

• ekran

• klimatyzacja

• przedłużacze

• kabel HDMI

• dostęp do bezprzewodowego Internetu

Dodatkowe wyposażenie:

notesy / długopisy / flipchart, mazaki / 

monitor interaktywny Samsung Flipchart

Bruksela is one of our largest conference rooms. It 

consists of two parts: a conference room with a floor 

area exceeding 325 m2 and a spacious foyer exceeding  

250 m2.

Room equipment:

• ceiling sound system

• 4 wireless microphones

• overhead projector

• projection screen

• air-conditioning system

• extension cables  

• HDMI cable

• access to wireless Internet

Additional equipment:

writing pads / ballpens / flipcharts, markers / 

Samsung Flipchart interactive display monitor

350 m2 380 300 190 30x8 = 240380 os.

BRUKSELA
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SALA WARSZAWA
  WARSZAWA

Nowoczesna, przestronna i trójdzielna Warszawa 

umożliwia dopasowanie przestrzeni do potrzeb Gości. 

Każda z części pomieści do 100 osób, a w pełnej oka-

załości nawet do 350.

Wyposażenie sali:

• nagłośnienie sufitowe

• 3 mikrofony bezprzewodowe

• 3 mikroporty

• 3 projektory

• 3 ekrany

• klimatyzacja

• przedłużacze

• kabel HDMI

• dostęp do bezprzewodowego Internetu

Dodatkowe wyposażenie: 

notesy / długopisy / flipchart, mazaki / 

monitor interaktywny Samsung Flipchart

Modern, spacious and consisting of three parts, our 

Warszawa conference room allows you to arrange 

the space to cater for the needs of Your Guests. Each 

section accommodates up to 100 people, and up to 

350 at full capacity.  

Room equipment:

• ceiling sound system

• 3 wireless microphones

• 3 clip-on microphones

• 3 overhead projectors

• 3 projection screens

• air-conditioning system

• extension cables  

• HDMI cable

• access to wireless Internet

Additional equipment:

writing pads / ballpens / flipcharts, markers /  

Samsung Flipchart interactive display monitor

322 m2 350 270 160 26x8 = 208350 os.

WARSZAWA
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SALA WENECJA     
  WENECJA

Wenecja to obszerna sala o powierzchni 200 m2. 

Z łatwością pomieści średnie oraz duże grupy 

konferencyjne.

Wyposażenie sali:

• projektor

• ekran

• mobilne nagłośnienie

• klimatyzacja

• przedłużacze

• kabel HDMI

• dostęp do bezprzewodowego Internetu

Dodatkowe wyposażenie: 

notesy / długopisy / flipchart, mazaki / 

monitor interaktywny Samsung Flipchart

Wenecja is a spacious conference room with a floor 

area of 200 m2. It can easily accommodate medium-

size and large conference groups.

Room equipment:

• overhead projector

• projection screen

• mobile sound system

• air-conditioning system

• extension cables  

• HDMI cable

• access to wireless Internet

Additional equipment:

writing pads / ballpens / flipcharts, markers /  

Samsung Flipchart interactive display monitor

200 m2 190 100 45 38190 os.

WENECJA
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SALA GENEWA ORAZ WIEDEŃ   
  GENEWA & WIEDEŃ

Genewa oraz Wiedeń to sale o powierzchni 70 m2. Są 

świetnym miejscem na organizację średnich konferencji 

oraz pokazów.

Wyposażenie sali:

• projektor

• ekran

• klimatyzacja

• przedłużacze

• kabel HDMI

• mobilne nagłośnienie

• dostęp do bezprzewodowego Internetu

Dodatkowe wyposażenie: 

notesy / długopisy / flipchart, mazaki / 

monitor interaktywny Samsung Flipchart

Genewa and Wiedeń are conference rooms with a floor 

area of 70 m2. They are an excellent venue in which to 

hold medium-sized conferences and demonstrations.

Room equipment:

• overhead projector

• projection screen

• air-conditioning system

• extension cables  

• HDMI cable

• mobile sound system

• access to wireless Internet

Additional equipment:

writing pads / ballpens / flipcharts, markers /  

Samsung Flipchart interactive display monitor

70 m2 70 40 38 4470 os.

GENEWA \ WIEDEŃ
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SALA BERLIN ORAZ PARYŻ   
  BERLIN & PARYŻ

Berlin oraz Paryż to sale o powierzchni 54 m2. Każda 

z nich stanowi idealne miejsce na organizację 

warsztatów lub kameralnych konferencji.

Wyposażenie sali:

• projektor

• ekran

• klimatyzacja

• przedłużacze

• kabel HDMI

• mobilne nagłośnienie

• dostęp do bezprzewodowego Internetu

Dodatkowe wyposażenie: 

notesy / długopisy / flipchart, mazaki / 

monitor interaktywny Samsung Flipchart

Berlin and Paryż conference rooms each have a 

floor area of 54 m2. They provide an ideal venue for 

workshops or small get-together events.   

Room equipment:

• overhead projector

• projection screen

• air-conditioning system

• extension cables  

• HDMI cable

• mobile sound system

• access to wireless Internet

Additional equipment:

writing pads / ballpens / flipcharts, markers /  

Samsung Flipchart interactive display monitor

54 m2 50 38 24 2450 os.

BERLIN \ PARYŻ
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HOTEL EUROPA**** STARACHOWICE to nowoczesny 

obiekt z wieloletnim doświadczeniem. Znajduje się 

w centrum południowo-wschodniej części kraju 

w województwie świętokrzyskim, przy trasie 744 

(Starachowice — Radom).

U stóp Gór Świętokrzyskich poznają Państwo doskonałe 

miejsce na chwilę relaksu i odpoczynku, jak również na 

zorganizowanie wspaniałego eventu czy konferencji.

HOTEL EUROPA**** STARACHOWICE is a modern facility 

with long-term experience. It is located at the heart of 

south-eastern Poland, in the Świętokrzyskie Province, 

along Provincial Road No 744 (Starachowice – Radom). 

In the foothills of the Świętokrzyskie Mountains, you 

will find the perfect place for a moment of relaxation 

and rest, as well as for organising a great event or 

conference.

LOKALIZACJA   
 LOCATION

METRAŻ SAL 
FLOOR AREA

UKŁAD KINOWY
THEATRE SETUP

UKŁAD SZKOLNY
CLASSROOM SETUP

UKŁAD TYP U
U-SHAPE SETUP

WSPÓLNY STÓŁ
COMMON TABLE SETUP

BRUKSELA 325 m2 380 280 190 8x30 = 240

WARSZAWA 1+2+3 322 m2 350 240 160 26x8 = 208

WARSZAWA 2/3 215 m2 180 128 120 26x4 = 104

WARSZAWA 1/3 107 m2 100 64 74 26x2 = 52

WENECJA 200 m2 190 100 45 38

GENEWA 70 m2 70 50 40 40

WIEDEŃ 70 m2 70 50 40 40

PARYŻ 54 m2 50 40 24 24

BERLIN 54 m2 50 40 24 24

możliwości ustawienia sal konferencyjnych
possibilities configuration of conference rooms

do dwóch sal istnieje możliwość wprowadzenia samochodu do celów pokazowych
for two rooms there is the possibility to enter a car for demonstrational purposes

Warszawa

Lublin

Kielce

Radom

STARACHOWICE

149 km

160 km

170 km
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Gwarantujemy Państwu relaks w komfortowych, 

przestronnych i dobrze wyposażonych pokojach 

Naszego Hotelu.

Hotel posiada 151 pokoi w 4 standardach: 

• ECONOMY – 10 pokoi

• STANDARD – 48 pokoi

• STANDARD PLUS - 88 pokoi

• APARTAMENT – 5 pokoi

Hotel może zakwaterować do 380 osób (łącznie 

z dostawkami). Klimatyzacja, bezprzewodowy Internet, 

parking dla 120 samochodów, bogate śniadanie 

w formie bufetu szwedzkiego, dostęp do Strefy Relaksu, na 

którą składają się: bezchlorowy basen z hydromasażem, 

sauny, jacuzzi oraz siłownia — to tylko kilka udogodnień 

czekających na Gości.

We guarantee you relaxation in the comfortable, 

spacious and well-equipped rooms of Our Hotel.

 

The hotel houses 151 rooms falling into four standards:

• ECONOMY – 10 rooms

• STANDARD – 48 rooms

• STANDARD PLUS – 88 rooms

• APARTMENT – 5 rooms

The hotel can accommodate up to 380 people 

(including extra beds). Air conditioning, wireless 

Internet, parking for 120 cars, a lavish buffet breakfast 

and access to the Relaxation Zone, which includes 

a chlorine-free swimming pool, saunas, jacuzzi, and 

a gym, are just a few of the amenities awaiting Our 

Guests.

POKOJE   
 ACCOMMODATION

E C O N O M Y
15
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S T A N D A R D  P L U S

S T A N D A R D
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Od występów artystycznych po premiery nowych aut 

— to wszystko może wydarzyć się podczas bankietów 

w Naszym Hotelu.

Sale dostosujemy do Państwa potrzeb i zorganizujemy 

najbardziej kreatywne pomysły i aranżacje.

O atmosferę podczas wieczoru zadba wykwalifikowana 

i profesjonalna obsługa, a Nasi Kucharze przygotują dla 

Państwa wyśmienite dania zarówno z kuchni polskiej jak  

i międzynarodowej. 

From artistic performances to new car launches, all this 

can happen during banquets organised at Our Hotel.

We will adapt the rooms to your needs and implement 

events based on the most creative ideas and 

arrangements.

The atmosphere during the event will be taken care of 

by our qualified and professional staff, and Our Chefs 

will prepare delicious dishes of Polish and international 

cuisine. 

BANKIETY   IMPREZY FIRMOWE   
 BANQUETS & CORPORATE EVENTS
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SALA EUROPEJSKA   
  EUROPEJSKA HALL

Europejska to dwupoziomowa sala bankietowa, która 

pomieści do 350 osób. Na dole znajduje się część 

taneczna oraz miejsce, gdzie ustawiane są stoły oraz 

bufety. Sala posiada wbudowaną scenę, na której 

może pojawić się zespół lub DJ. 

Górna część to antresola, która podczas imprezy może 

zostać zaaranżowana według Państwa projektu. Z 

Sali Europejskiej jest bezpośrednie wyjście do Altany 

Grillowej.

The Europejska Hall can accommodate up to 350 

people on two storeys. Downstairs there is a dance floor 

and an area where tables and buffets are arranged. 

The hall has a built-in stage where a band or DJ can 

perform. 

The upper storey is a mezzanine floor that can be 

arranged however you like during the event. The 

Europejska Hall has direct access to the Altana Grillowa.
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SALA BRUKSELA   
  BRUKSELA HALL

Bruksela jest nowoczesną salą podzieloną na dwie 

części. Składa się z przestronnego foyer z parkietem 

tanecznym oraz obszernej sali bankietowej, która 

pomieści do 250 osób. Dodatkowe wyposażenie 

sali stanowi mobilna scena dla DJa lub zespołu 

muzycznego.

Bruksela is a modern hall divided into two sections. 

It houses a spacious foyer with a dance floor and a 

large banquet hall that can accommodate up to 250 

people. Additional facilities in the hall include a mobile 

stage for a DJ or band. 

2322



24 25

TARAS  PANORAMA LOUNGE   
  PANORAMA LOUNGE TERRACE

Taras Panorama Lounge to idealne miejsce na 

organizację imprezy integracyjnej. Składa się z 

przestronnej części zewnętrznej, gdzie Nasi Goście 

mogą cieszyć się słonecznymi dniami oraz wewnętrznej, 

w której znajduje się bar, a także rozrywki typu bilard, 

piłkarzyki, cymbergaj, rzutki i tenis stołowy. To świetne 

miejsce, aby zorganizować imprezę zarówno wewnątrz, 

jak i na świeżym powietrzu.

The Panorama Lounge Terrace is the perfect place to host 

a team-building event. It offers a spacious outdoor 

area where Our Guests can enjoy sunny days, as well 

as an indoor area with a bar and amusements such as 

pool, table football, air hockey, darts and table tennis. 

This makes it an ideal venue to hold an event both 

indoors and outdoors.
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Irlandzki Pub Dublin bardzo dobrze sprawdzi się przy 

spotkaniach w kameralnej atmosferze. Dysponuje 

świetnie zaopatrzonym barem z alkoholami z całego 

świata, w tym oczywiście irlandzkim piwem Guinness.

The Irish Pub Dublin works perfectly for get-together 

events in an intimate setting. It is equipped with a 

well-stocked bar with spirits from all over the world, 

including, of course, Irish Guinness beer. 

PUB   DUBLIN   
  DUBLIN PUB
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Iluzja Music Club to doskonałe miejsce na 

zorganizowanie imprezy zamkniętej w rytmie muzyki 

na najwyższym poziomie. Nowoczesne wnętrza, 

strefa VIP, komfortowe loże, dancefloor, klimatyczne 

oświetlenie — to właśnie czeka na Państwa w 

Iluzja Music Club. Dodatkowo Nasi Goście mają do 

dyspozycji bar, gdzie serwowane są znakomite drinki 

i alkohole, które spełnią oczekiwania nawet tych 

najbardziej wymagających.

The Iluzja Music Club is an excellent place to host a 

top-class private party and lose yourself in the music. 

Modern interiors, VIP zone, comfortable booths, dance 

floor and ambient lighting are all on offer at the Illusion 

Music Club. Additionally, Our Guests have a bar at 

their disposal, where all manner of drinks and spirits 

are served to meet the expectations of even the most 

discerning customers.

KLUB MUZYCZNY   ILUZJA   
  ILUZJA MUSIC CLUB
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W bezpośrednim sąsiedztwie Sali Europejskiej znajduje 

się Altana Grillowa. Zadaszona przestrzeń ze stołami 

i ławkami oraz miejscem do tańczenia pomieści nawet 

do 150 osób. Ciepłą atmosferę podczas wydarzeń 

zapewni Państwu ognisko a Nasi Kucharze, obsługując 

gorący grill, zadbają o niesamowitą ucztę. Klimatyczna 

Altana Grillowa to wspaniałe zorganizowanie kolacji 

lub imprezy firmowej.

There is a barbeque gazebo near of the Europejska 

Hall. This covered space with tables and benches and 

a dance floor accommodates up to 150 people. The 

warmth and cozy atmosphere during the events will be 

provided by the campfire, whereas Our Chefs will serve 

hot barbecued delights to ensure an amazing feast.

The atmospheric Altana Grillowa is a great place to 

hold a memorable dinner party or a corporate event. 

ALTANA   GRILLOWA   
  ALTANA GRILLOWA
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Podczas pobytu Nasi Goście mogą skorzystać ze Strefy 

Relaksu, w której znajduje się:

• bezchlorowy basen o wymiarach 15m x 6m 

o głębokości 1,3m z atrakcjami wodnymi: 

przeciwprądy, kaskady, gejzery;

• 2 sauny (fińska, łaźnia parowa);

• sauna eventowa do 50 osób;

• jacuzzi;

• pełnowymiarowy, certyfikowany kort do squasha;

• profesjonalnie wyposażona siłownia;

• gabinety SPA;

• grota solna z tężnią solankową oraz jonizatorem 

tlenu.

During their stay, Our Guests can make use of the 

Relaxation Zone, which comprises:

• a chlorine-free swimming pool 15m x 6m and 1.3m 

deep. It is equipped with such attractions as: 

counterflow swimming, cascade waterfalls and 

geysers;

• 2 saunas (Finnish, steam bath);

• event sauna with maximum capacity of 50 people;

• indoor jacuzzi;

• a full-size, certified squash court;

• a professionally equipped gym;  

• SPA parlours;

• a salt grotto with a brine graduation tower and 

oxygen ioniser.

STREFA   RELAKSU   
  RELAXATION ZONE
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Hotel Europa**** 
ul. Radomska 76a, 27-200 Starachowice

tel. +48 41 276 78 00
604 553 878 | 533 888 746

Rezerwacje grupowe, konferencje, bankiety: rezerwacja@europa-hotel.pl 

www.europa-hotel.pl
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