Szczecin

Sale konferencyjne
...idealne miejsce do spotkań…

Conference rooms
...perfect place to meet...

Styl i komfort

Style and comfort

Hotel Dana znajduje się w Szczecinie, w pobliżu
biznesowo-handlowego oraz turystycznego centrum
miasta. Zabytkowa fasada hotelu, odnowiona w swoim
historycznym kształcie, kryje nowocześnie urządzone
ekskluzywne wnętrza, które swoim wystrojem nawiązują do
stylu art deco, co nadaje im wyjątkowy i unikalny charakter.
Oferujemy Państwu 100 luksusowo urządzonych
pokoi. Wszystkie pokoje zaprojektowano w sposób idealnie
harmonizujący nowoczesny design z wygodą oraz klimatem
otoczenia.
Pobyt w Hotelu Dana to niezwykłe doświadczenie
luksusu, którego dopełnieniem jest najwyższa jakość obsługi.

Hotel Dana is located in Szczecin, close to the
business, shopping and tourist center of the city. The
historic facade of the hotel, renovated in its historical
form, lies exclusive modern interiors that design
refers to the art deco style, and gives them special and
unique character.
We offer you 100 luxuriously furnished rooms.
All the rooms are designed to perfectly harmonize
modern design with comfort and ambience.
Staying at the Hotel is an extraordinary experience
of luxury, complemented by the highest quality of
service.

Smak na najwyższym
poziomie

The taste
of the highest level

Bogactwo smaków i wysublimowanych aromatów
kuchni międzynarodowej spotyka się u nas z tradycyjną
kuchnią oraz nadzwyczajną dbałością o szczegóły. To ciekawa
podróż kulinarna, która zaspokoi Państwa gusta, nawet te
najbardziej wyrafinowane.
Kameralna atmosfera restauracji i dyskretna obsługa,
sprzyjają rozmowom o projektach, planach na przyszłość,
podejmowaniu ważnych decyzji.

The variety of flavors and sublime aromas of
international cuisine meets a traditional cuisine and
extraordinary attention to detail. This is an interesting
culinary journey that will satisfy your tastes, even the
most refined ones.
The intimate atmosphere of the restaurant and discreet
service, favors conversations about projects, plans for the
future, and making important decisions.

Budynek z historią
i nowoczesne wnętrza

Bogactwo smaków i aromatów

Hotel with history
and modern interiors

Diversity of flavours and aromas

Wellness

Wellness

Nasze Wellness to miejsce relaksu i odpoczynku
od codziennych trosk. Do Państwa dyspozycji
pozostawiamy saunę suchą i parową, a dla dbających
o linię przygotowaliśmy salę fitness. Dodatkowo
nasza strefa urody oferuje szeroką gamę zabiegów
kosmetycznych.

Our Wellness is a place of relaxation and rest from
daily worries. At your disposal we have prepared the
sauna dry and steam, and for the care of the line a
fitness room. In addition, our beauty area offers a wide
range of beauty treatments.

Miejsce wyciszenia
i regeneracji

Imprezy i przyjęcia

A place of restfulness
and regeneration

Events & Receptions

Wyjątkowa oprawa
Twojego wydarzenia

Unique venue
for your event

Jeśli planują Państwo zorganizowanie przyjęcia
okolicznościowego w Szczecinie, w hotelu Dana mamy
również propozycję w tym zakresie. Dysponujemy dużą,
klimatyzowaną salą bankietową, w której z powodzeniem
będą Państwo mogli świętować różne ważne wydarzenia, takie
jak wesela, komunie, chrzciny czy jubileusze. Nowoczesne
i luksusowe wnętrze naszej sali bankietowej podkreśli
wyjątkowy i uroczysty charakter Państwa święta. Nasz hotel
to również świetne miejsce na imprezy integracyjne.

If you plan to organise an occasional reception in
Szczecin, there is a great offer for you in Dana Hotel.
We have a large, air-conditioned banquet hall, where you
can successfully celebrate many various important events,
such as weddings, first Holy Communion, baptism or
anniversary parties. The modern and luxurious interior
of our banquet hall will emphasize the unique and festive
character of your holiday. Our hotel is also a great place
for integration events.

KONFERENCJE / CONFERENCES

Idealne miejsce do spotkań…
Nowoczesne wyposażenie
i doskonała obsługa

Perfect place to meet...
Modern equipment
and excellent service

Dysponujemy 5 nowocześnie wyposażonymi salami
konferencyjno – bankietowymi o łącznej powierzchni 360m². Strefa sal konferencyjnych jest dopracowana
w najdrobniejszych szczegółach, przygotowana z dbałością o najwyższy poziom serwisu, dostosowana do indywidualnych potrzeb, tworzy wyjątkową, nowoczesną
przestrzeń sprzyjającą skupieniu i pracy.
System przesuwnych ścian pozwala na dostosowanie
powierzchni do każdej okoliczności. Luksusowe wyposażenie, nowoczesne rozwiązania oraz atrakcyjna lokalizacja
czynią z naszego hotelu idealne miejsce na konferencję,
szkolenie czy uroczysty bankiet.

We have 5 modern equipped conference - banquet
rooms with a total area of 360m². Our conference area is
polished to the smallest detail, prepared with attention to
the highest level of service, tailored to individual needs,
creates a unique, modern space favorable to concentration
and work.
The modularly divided walls system allows us to adjust
the surface to any circumstances. Luxurious furnishings,
modern design and attractive location make our hotel the
perfect place for a conference, training or festive banquet.

SALA

A / ROOM A

SALA

B / ROOM B

UKŁAD TEATRALNY / THEATER
Ustawienie sali na 150 osób
Set up room for 150 persons

UKŁAD SZKOLNY / CLASSROOM
Ustawienie sali na 70 osób
Set up room for 70 persons

UKŁAD TEATRALNY / THEATER
Ustawienie sali na 80 osób
Set up room for 80 persons

UKŁAD SZKOLNY / CLASSROOM
Ustawienie sali na 42 osoby
Set up room for 42 persons

UKŁAD U-SHAPE / U-SHAPE
Ustawienie sali na 54 osoby
Set up room for 54 persons

UKŁAD BANKIETOWY / BANQUET
Ustawienie sali na 50 osób
Set up room for 50 persons

UKŁAD U-SHAPE / U-SHAPE
Ustawienie sali na 44 osoby
Set up room for 44 persons

UKŁAD BANKIETOWY / BANQUET
Ustawienie sali na 30 osób
Set up room for 30 persons

Powierzchnia ok 120 m2. Wyposażenie: klimatyzacja, ekran, projektor, nagłośnienie, WiFi. Dostęp do światła dziennego. Istnieje możliwość łączenia sal.
Conference room area: 120 m2, equipment: air-conditioning, screen, projector, sound system, WiFi. Access to daylight. There is a possibility to combine the conference rooms.

Powierzchnia ok 80 m2. Wyposażenie: klimatyzacja, ekran, projektor, nagłośnienie, WiFi. Dostęp do światła dziennego. Istnieje możliwość łączenia sal.
Conference room area: 80 m2, equipment: air-conditioning, screen, projector, sound system, WiFi. Access to daylight. There is a possibility to combine the conference rooms.

SALA

C / ROOM C

UKŁAD TEATRALNY / THEATER
Ustawienie sali na 50 osób
Set up room for 50 persons

SALE A, B, C (ZŁĄCZONE)

UKŁAD SZKOLNY / CLASSROOM
Ustawienie sali na 24 osoby
Set up room for 24 persons

/ ROOMS A, B, C

UKŁAD BANKIETOWY / BANQUET
Ustawienie sal na 140 osób
Set up rooms for 140 persons

UKŁAD U-SHAPE / U-SHAPE
Ustawienie sali na 28 osób
Set up room for 28 persons

UKŁAD BANKIETOWY / BANQUET
Ustawienie sali na 20 osób
Set up room for 20 persons

BUFET

Powierzchnia ok 60 m2. Wyposażenie: klimatyzacja, ekran, projektor, nagłośnienie, WiFi. Dostęp do światła dziennego. Istnieje możliwość łączenia sal.
Conference room area: 60 m2, equipment: air-conditioning, screen, projector, sound system, WiFi. Access to daylight. There is a possibility to combine the conference rooms.

ZESPÓŁ

PARKIET

(CONNECTED)

SALE

DIE

(POZIOM -1)

UKŁAD TEATRALNY / THEATER
Ustawienie sal na 80 osób
Set up room for 80 persons

/ ROOMS D AND E

(LEVEL -1)

UKŁAD SZKOLNY / CLASSROOM
Ustawienie sal na 48 osób
Set up room for 48 persons

Na wyjątkowe spotkania / For exceptional meetings

J.W. CLUB (poziom -1) / J.W. CLUB (level -1)
Ekskluzywna, kameralna sala VIP idealna na spotkania biznesowe i imprezy w węższym gronie.
J.W. Club może pomieścić około 40 osób.
Exclusive and intimate VIP room, which is perfect for a business meeting or an event in a small group.
J.W. Club can seat up to 40 guests.

TV

UKŁAD U-SHAPE / U-SHAPE
Ustawienie sal na 40 osób
Set up room for 40 persons

UKŁAD BANKIETOWY / BANQUET
Ustawienie sal na 40 osób
Set up room for 40 persons

BAR

Powierzchnia ok 90 m2. Wyposażenie: Ekran i projektor mobilny, WiFi. Istnieje możliwość rozłączenia sal.
Conference room area: 90 m2, equipment: mobile screen and projector, WiFi. There is a possibility to separate the conference rooms.

Wyposażenie: bar, telewizor, nagłośnienie, WiFi.
Equipment: bar, TV, sound system, WiFi.

Dział sprzedaży

Business Sales Department

sprzedaż@hotedana.pl
tel. +48 91 820 7733
tel. +48 91 820 7755

sprzedaż@hotedana.pl
tel. +48 91 820 7733
tel. +48 91 820 7755

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać
do naszych działów sprzedaży.

Please send offer enquiries
to our sales departments.

Zapraszamy!

Feel invited!

