Zimowe
Pakiety konferencyjne od 15 osób

Pakiet I

•
•
•
•

Wynajem sali z dostępem do światła dziennego

•
•
•

Lunch "Wybór Szefa Kuchni" z napojami bezalkoholowymi

Wynajem sprzętu AV (ekran, projektor, mikrofon, nagłośnienie, flipchart)
Notesy, długopisy, woda w sali
Przerwa kawowa 1-razowa (świeżo parzona kawa, wybór herbat,
soki owocowe i kruche ciasteczka)
Preferencyjne stawki na usługi noclegowe oraz bezpłatny wstęp do strefy saun i basenu
Masaż twarzy lub karku w promocyjnej cenie 50 PLN/osoba

Pakiet II

•
•
•
•
•
•
•

Wynajem sali z dostępem do światła dziennego
Wynajem sprzętu AV (ekran, projektor, mikrofon, nagłośnienie, flipchart)
Notesy, długopisy, woda w sali
Przerwa kawowa ciągła (świeżo parzona kawa, wybór herbat, soki owocowe
i kruche ciasteczka)
Lunch "Wybór Szefa Kuchni" z napojami bezalkoholowymi
Preferencyjne stawki na usługi noclegowe oraz bezpłatny wstęp do strefy saun i basenu
Masaż twarzy lub karku w promocyjnej cenie 50 PLN/osoba

Oferta jest ważna od 01.12.2018 do 31.03.2019r.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Standardowe
Pakiety konferencyjne od 15 osób

Pakiet I

•
•
•
•

Wynajem sali z dostępem do światła dziennego

•
•
•

Lunch "Wybór Szefa Kuchni" z napojami bezalkoholowymi

Wynajem sprzętu AV (ekran, projektor, mikrofon, nagłośnienie, flipchart)
Notesy, długopisy, woda w sali
Przerwa kawowa 1-razowa (świeżo parzona kawa, wybór herbat,
soki owocowe i kruche ciasteczka)
Preferencyjne stawki na usługi noclegowe oraz bezpłatny wstęp do strefy saun i basenu

Pakiet dla organizatora gratis

Pakiet II

•
•
•
•
•
•
•

Wynajem sali z dostępem do światła dziennego
Wynajem sprzętu AV (ekran, projektor, mikrofon, nagłośnienie, flipchart)
Notesy, długopisy, woda w sali
Przerwa kawowa ciągła (świeżo parzona kawa, wybór herbat, soki owocowe
i kruche ciasteczka)
Lunch "Wybór Szefa Kuchni" z napojami bezalkoholowymi
Preferencyjne stawki na usługi noclegowe oraz bezpłatny wstęp do strefy saun i basenu

Pakiet dla organizatora gratis

Oferta jest ważna od 01.04.2019 do 30.06.2019r.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

