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Hotel Lubicz**** Wellness & SPA to nie tylko wyśmienita kuchnia i luksusowe miejsca 

noclegowe, to także idealne miejsce na organizację szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań 

biznesowych i uroczystości rodzinnych. 

Tego typu spotkania organizujemy w specjalnie zaaranżowanej na potrzeby naszych gości 

sali konferencyjno - bankietowej. Na życzenie naszych gości przygotowujemy bufet kawowy 

lub poczęstunek.

Konferencje



Doskonała lokalizacja w pobliżu Morza Bałtyckiego sprawia, że jest to idealne miejsce, aby 

pobudzić umysł do kreatywnych rozwiązań, poprzez organizację profesjonalnych szkoleń, 

konferencji, spotkań biznesowych czy firmowych kolacji.

Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie sale konferencyjne o łącznej powierzchni 300m2 

oraz Restaurację Bursztynową, która jest przygotowana na około 60 osób.

Z przyjemnością przygotujemy ofertę spełniającą Państwa indywidualne potrzeby. 

Sala Bałtycka

Poziom: 0

Powierzchnia: 254 m2

Podkowa: 80

Bankiet: 80

Szkolne: 80

Teatralne: 100

Oranżeria

Poziom: 0

Powierzchnia: 45 m2

Wyspa: 30

Bankiet: -

Szkolne: 25

Teatralne: -

Restauracja Bursztynowa

Poziom: 0

Powierzchnia: 144 m2

Podkowa: -

Bankiet: 60

Szkolne: -

Teatralne: -

Sala Biznes

Poziom: 0

Powierzchnia: 26 m2

Wyspa: 14

Bankiet: -

Szkolne: 9

Teatralne: 18

Sala konferencyjna



STANDARDOWA 

•  Świeżo parzona kawa

•  Wybór herbat

•  Soki owocowe

•  Woda mineralna gazowana i niegazowana

•  Wybór ciasteczek kruchych

DODATKI DO PRZERWY KAWOWEJ 

•  Świeże owoce filetowane   80 g/os.

•  Ciasto drożdżowe  100 g/os.

•  Brownie czekoladowe   80 g/os.

•  Mini pączki    2 szt./os.

•  Mini kanapeczki   3 szt./os.

•  Tortilla z kurczakiem   90 g/os.

Przerwa kawowa

Ceny brutto za osobę, zawierają podatek VAT  
(8% żywność, 23% pozostałe usługi).

Ceny brutto za osobę, zawierają podatek VAT  
(8% żywność, 23% pozostałe usługi).

PRZERWA KAWOWA

jednorazowa (do 1h) / 20 zł
nieuzupełniana

całodzienna / 40 zł
uzupełniana na bieżąco

DODATKI DO PRZERWY KAWOWEJ

jednorazowa (do 1h) / 10 zł
nieuzupełniana

całodzienna / 20 zł
uzupełniana na bieżąco



MENU SERWOWANE
Jakość jest najlepszym biznes planem



PRZYSTAWKA
(do wyboru jedna pozycja)

• Tatar wołowy / borowik / żółtko / dijon

• Pasztet z gęsi / karmelizowana chałka 

/ mus z pieczonej renety

• Marynowany łosoś z cytrusami i koprem włoskim

DANIA GŁÓWNE
(do wyboru jedna pozycja)

• Poliki wołowe / puree ziemniaczano-selerowe /  

karmelizowana marchewka / piklowana czerwona kapusta  

/ mus z pieczonej papryki

• Filet z łososia / emulsja z batata i trawy cytrynowej / 

piklowany ogórek / krokiet z warzywami

• Polędwiczka wieprzowa / pierogi z twarogiem i ziemniakami /

burak marynowany w winie i kardamonie / boczniak królewski

ZUPA  
(do wyboru jedna pozycja)

• Barszcz czerwony / pstrąg gotowany  

/ espuma chrzanowa

• Krem z białych warzyw / ser lazur / bekon

• Rosół drobiowy / kołduny z wołowiną i majrankiem

• Zupa rybna / warzywa / łosoś /  

krewetka / kawior

DESER
(do wyboru jedna pozycja)

• Czekolada / karmel / czarna porzeczka

• Ptasie mleczko / malina

• Panna cotta z orzecha laskowego / granola  

/ żel z owoców leśnych

Menu serwowane

2 dania / 65zł
(zupa + danie główne)

3 dania / 85zł
(zupa + danie główne + deser) lub 

(przystawka + danie główne + deser)

4 dania / 99zł
(przystawka + zupa  

+ danie główne + deser)

Ceny brutto za osobę, 
zawierają podatek VAT  

(8% żywność, 23% pozostałe usługi).



ALKOHOLE I NAPOJE 
Zabawa jest najprzyjemniejszą formą relaksu



PAKIETY NAPOJÓW*

do 2h do 4h do 6h do 8h

PAKIET SOFT
soki owocowe, napoje gazowane, kawa, herbata, woda,

40 zł 60 zł 80 zł 100 zł

PAKIET SILVER
wino białe i czerwone, piwo, soki owocowe, napoje gazowane, kawa, herbata, woda

75 zł 95 zł 1115 zł 135 zł

PAKIET GOLD
wino białe i czerwone, piwo, wódka, soki owocowe, napoje gazowane, kawa, herbata, woda

105 zł 115 zł 135 zł 155 zł

PAKIET PLATINIUM
wino białe i czerwone, piwo, wódka, whisky, soki owocowe, napoje gazowane, kawa, 

herbata, woda

115 zł 145 zł 165 zł 185 zł

PAKIET DIAMOND
wino białe i czerwone, piwo, wódka, whisky, gin, tequilla, wermut, campari, soki owocowe, 

napoje gazowane, kawa, herbata, woda

145 zł 175 zł 240 zł 260 z

Open bar

RODZAJE ALKOHOLI 
Piwo: .Żywiec keg, Żywiec Białe keg. Wódka: Wyborowa. Wino czerwone: Conquesta Cabernet Sauvignon.  
Widno Białe: Conquesta Chardonnay. Whisky: Johnnie Walker Blender’s Batch. Gin: Gordon’s. Rum: Captain Morgan White.  
Tequila: Rooster Tequila. Wermut: Dolin Blanc, Dolin Rouge, Dolin Dry, Campari.

Ceny brutto za osobę, 
zawierają podatek VAT  

(8% żywność, 23% pozostałe usługi).

* Oferta Open Bar dostępna dla grup powyżej 10 osób



BEZALKOHOLOWE

Coca-Cola / Fanta / Sprite /  
Tonic / Sok Cappy

0,2 l 7 zł

Woda mineralna 0,33 l 6 zł

Woda mineralna 0,7 l 10 zł

ALKOHOLE

Welcome drink

Prosecco 0,1 l 15 zł

Aperol Spritz 0,22 l 20 zł

Piwo

Żywiec  0,33 l 7 zł

Heineken  0,33 l 8 zł

Żywiec keg  20 l 300 zł

Żywiec keg  30 l 420 zł

Whisky

Johnnie Walker Black 0,7 l 190 zł

Johnnie Walker BB  0,7 l 150 zł

Jack Daniel’s 0,7 l 270 zł

Jameson 0,7 l 130 zł

Wódka

Dalkowski 0,5 l 80 zł

Ostoya 0,5 l 95 zł

Absolut Vodka 0,5 l 85 zł

Wino

Wino białe 
Conquesta Chardonnay (półwytrawne)

0,75 l 65 zł

Wino czerwone 
Conquesta Cabernet Sauvignon  (półwytrawne)

0,75 l 65 zł

Wino białe 
Villa Rosale Chardonay (słodkie)

0,75 l 70 zł

Wino czerwone 
Villa Rosale Merlot Cabernet (słodkie)

0,75 l 65 zł

Wino musujące Prosecco  0,75 l 75 zł

Inne

Martini 1 l 75 zł

Malibu 0,7 l 140 zł

Havana 3 0,7 l 120 zł

Rooster 0,7 l 130 zł

Beefeater 0,7 l 120 zł

Napoje alkoholowe

Ceny brutto za osobę, zawierają podatek VAT (8% żywność, 23% pozostałe usługi).



HOTEL

ul. Grunwaldzka 14, 76–270 Ustka

tel. +48 59 814 31 00

kom. +48 536 137 747

reservation@hotel-lubicz.pl

www.hotel-lubicz.pl

GDAŃSK

USTKA

KOŁOBRZEG
ŚWINOUJŚCIE

POZNAŃ
WARSZAWA

KRAKÓW

515 km

685 km

290 km

140 km

129 km
240 km


