SPORT
My zapewniamy komfort,
Wy zadbajcie o wynik.

www.kompleksdabrowka.pl

ZAŁOGA
Na każdym etapie współpracy z nami, do Państwa dyspozycji pozostaje załoga
profesjonalistów, którzy z chęcią pomogą i odpowiedzą na wszelkie pytania.

KELNERZY I RECEPCJA
Uśmiech i profesjonalizm to niezaprzeczalne atuty
naszych kelnerów oraz recepcjonistek. Podczas
każdego pobytu, to właśnie oni służą nieocenioną
pomocą podczas całego okresu zameldowania.
Kelnerzy sportową grację w serwisie opanowali do
perfekcji.
Godna zaufania załoga naszej Recepcji dostępna
jest przez 24h, 7 dni w tygodniu.

KUCHNIA
Załoga naszej kuchni doskonale rozumie wyjątkowe potrzeby
sportowców. Wybierając pakiet z wyżywieniem nasi Goście mogą
być pewni, że posiłki zostaną dobrane tak, aby zawodnikom
nie zabrakło istotnej energii podczas codziennych treningów.

DZIAŁ SPRZEDAŻY
Elastyczność i zrozumienie potrzeb naszych Gości to główne cechy
naszego zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż usług. To oni
odpowiedzialni są za kontakt z Państwem i dopracowują wszelkie
szczegóły oferty, aby maksymalnie spełniła Państwa oczekiwania.
Zawodowo dokładają wszelkich starań, aby na myśl
o współpracy z nami na Państwa twarzach pojawiał się uśmiech.

POKOJE
W swojej codziennej pracy staramy się
dostarczyć naszym Gościom maksymalny
poziom komfortu. W Kompleksie Dąbrówka
znajdują się łącznie 53 pokoje (44 pokoje
standardowe, 8 pokoi o podwyższonym
standardzie i 1 apartament), w których każdy
członek drużyny sportowej będzie mógł
efektywnie naładować baterie przed
treningami i zawodami. Pokoje wyposażone
są w duże łóżka oraz wysokie prysznice
(2,1 m) przystosowane dla sportowców.

Pokoje mieszczą się w trzech budynkach:
Zabytkowym Hotelu i Restauracji z 1905 r.
Willi I, w której do dyspozycji gości jest 18
pokoi
Willi II z salą diamentową, salą odpraw,
ćwiczeń i 23 nowoczesnymi pokojami

MENU
Posiłki tworzone są przez nas specjalnie
z myślą właśnie o sportowcach. Nasze menu
starannie komponowane jest z zawsze
świeżych i zdrowych składników o odpowiednich porcjach. Na życzenie, istnieje także
możliwość realizacji konkretnego menu,
dostarczonego przez naszych Gości.

ŚNIADANIA SERWUJEMY GRATIS

SALE SZKOLENIOWE
SALE DO ODPRAW
Naszym Gościom udostępniamy sale na
wyłączność grupy, które przystosowane są
do organizacji szkoleń i konferencji. Każda
sala wyposażona jest w sprzęt niezbędny do
komfortowego przeprowadzania zajęć
grupowych, między innymi: ekran, rzutnik
i flipchart.

Nasze sale doskonale sprawdzają się także
w roli miejsc odpraw drużyn sportowych,
gdzie zapewnione zostają wszelkie niezbędne warunki do spotkań o takim
charakterze.

DOSTĘP
DO OBIEKTÓW
SPORTOWYCH
Doskonale wiemy, jak ważny w przypadku
każdej drużyny jest nie tylko wartościowy
wypoczynek, lecz także czas i sprawna organizacja treningów. Właśnie dlatego zdecydowanym atutem Kompleksu Dąbrówka
jest bliskość obiektów treningowych.

W niedalekim otoczeniu naszych budynków,
znajdują się:
hala sportowa (5 min.),
boisko (4 min.),
basen (7 min.),
lodowisko (5 min.),
park (5 min.).

OKOLICA
Nasze budynki znajdują się w dogodnym
miejscu, do którego z łatwością można
dotrzeć zjeżdżając z autostrady A1.

Atrakcyjne położenie Kompleksu Dąbrówka
sprzyja także organizacji czasu wolnego.
Nasz obiekt znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie szlaku rowerowego, a także
dwóch parków, w których zaplanować
można aktywny wypoczynek na świeżym
powietrzu.
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GOŚCILI U NAS

„

REKOMEDACJE

W imieniu własnym jak i naszego zespołu pragniemy udzielić rekomendacji, połączonych z wyrazami
wdzięczności za pomoc i pełen profesjonalizm. Doskonała lokalizacja oraz komfortowe i stylowe
wyposażenie pokoi zachęcają do częstego korzystania z oferty Państwa Kompleksu. Wysoki poziom
zaangażowania i profesjonalizmu personelu sprawiają, że współpraca z Kompleksem Dąbrówka jest
prawdziwą przyjemnością i z pewnością będziemy ją kontynuować i rekomendować przyszłym
i aktualnym Gościom Hotelu.
- Paulina Jajus, prokurent klubu Jastrzębski Węgiel S.A.
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