POKOJE
Hotel posiada 97 pokoi, w tym 60 pokoi dwuosobowych typu
twin, 7 luksusowych apartamentów, oraz pokoje o podwyższonym
standardzie. Wszystkie pokoje wyposażone są m.in. w bezpłatne
WiFi, telewizor LCD, sejf, minibar, klimatyzację, szlafroki.
DOM LEŚNY stoi tuż obok budynku głównego hotelu i jest unikalną
propozycją dla grup szukających ciszy i spokoju, gwarantuje pełną
prywatność. Składa się z 9 pokoi dwuosobowych, salki konferencyjnej oraz salonu z kominkiem, a także tarasu.
SIEDLISKA to unikalny projekt 13 domów. Każdy ma swój niepowtarzalny charakter nawiązujący stylistyką do chat mazurskich. Siedliska
są wspaniałą alternatywą pobytu w hotelu, bądź mogą być jego
uzupełnieniem.
SALE KONFERENCYJNE
Hotel posiada 6 doskonale wyposażonych sal konferencyjnych,
większość z dostępem do światła dziennego oraz rozsuwanymi ścianami. Nasza główna sala dysponuje 230 miejscami w ustawieniu
teatralnym. Doskonały projekt architektoniczny pozwala połączyć
salę balową z restauracją hotelu tworząc wymarzoną przestrzeń na
organizację wieczornych eventów.

SALE
KONFERENCYJNE

Teatr

Szkolne Podkowa Bankiet

JEZIORAK I

104 m²

90

50

31

70

JEZIORAK II

86 m²

55

24

24

40

JEZIORAK III

84 m²

60

30

28

40

JEZIORAK I+II

190 m²

156

100

55

110

JEZIORAK II+III

170 m²

132

90

42

80

JEZIORAK I+II+III

273 m²

260

160

64

200

SAJMINO

19 m²

10

-

8

-

SALA DOM LEŚNY

33 m²

20

18

-

18

GASTRONOMIA
RESTAURACJA ORANŻERIA jest główną restauracją hotelową.
Jasne, przestronne wnętrza pozwalają cieszyć się widokiem leśnych
terenów oraz pysznymi potrawami.
RESTAURACJA ROMANTYCZNA to pierwsze w Polsce miejsce
rekomendowane przez Slow Food Polska. Idealna na kameralną
kolację lub wykwintne spotkanie biznesowe.
GOSPODA SIELANKA jest doskonałym miejscem do organizacji
hucznych biesiad z regionalnym jedzeniem oraz udziałem kapeli
warmińskiej lub DJ-a. Gospoda może pomieścić do 150 osób.
RYBAKÓWKA to położona tuż obok hotelu nad urokliwym stawem
zadaszona i osłonięta od wiatru i deszczu chata grillowa, która
może ugościć do 150 osób zarówno w lecie, jak i w zimie.
KLUB FARMA to idealne miejsce na klubowy wieczór firmowy,
podczas którego polecamy Państwu grę w bilard oraz kręgle. Nasi
barmani zaserwują Państwu wyśmienite drinki.
CENTRUM SPA
Hotel dysponuje luksusowym Centrum SPA, dostępnym bezpłatnie
dla Gości, gdzie znajdują się: baseny, sauny, jacuzzi, studio cardio,
siłownia oraz sala fitness. Hotel posiada również własną stadninę
koni i kort tenisowy. Możemy także zorganizować specjalnie dla
Państwa zajęcia sportowe.
KOSMETYCZNY INSTYTUT DR IRENA ERIS
Zaprasza do swoich 35 doskonale wyposażonych gabinetów,
na zabiegi kosmetyczne oraz masaże. Specjalnie dla grup przygotowaliśmy wyjątkową ofertę pakietów SPA.

HOTEL SPA DR IRENA ERIS WZGÓRZA DYLEWSKIE
Wysoka Wieś 22, 14-100 Ostróda
tel. +48 89 642 53 02
konferencje.wzgorza@DrIrenaErisSpa.com
DrIrenaErisSpa.com

