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Spotkania • Konferencje • Eventy • Integracja
Hotel Grand Lubicz***** - Uzdrowisko Ustka to ekskluzywny kompleks wypoczynkowo-uzdrowiskowy, położony w Ustce, zaledwie kilkaset metrów od piaszczystych plaż Bałtyku. Doskonała lokalizacja sprawia, iż
hotel jest idealnym miejscem na organizację konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych czy eventów. Dzięki
nowoczesnym salom konferencyjnym, wzbogaconym o atrakcyjną ofertę gastronomiczną oraz bogatą ofertą
Centrum SPA i Medical, spełniamy oczekiwania nawet najbardziej wymagających Gości. Z przyjemnością i zaangażowaniem przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.
Hotel Grand Lubicz***** to ponad 300 komfortowo wyposażonych pokoi, Restauracja a’la carte „Chapeau Bas”
serwująca wyśmienite dania, Panorama Lounge Cafe, gdzie przy filiżance kawy można podziwiać malownicze
widoki pobliskiej okolicy, Lobby Bar, Kręgielnia i Dyskoteka Black Pearl, nowoczesne Centrum SPA i Medical
oraz dwupoziomowy Aquapark z basenem solankowym.

GRAND LUBICZ

Twój sukces w biznesie...

CENTRUM KONFERENCYJNE
więcej miejsca, więcej swobody

Organizacja konferencji to nasza specjalność. Nasza wiedza, doświadczenie i wykwalifikowany personel pozwalają nam na profesjonalną obsługę spotkań. Do Państwa dyspozycji
oddajemy 8 nowoczesnych sal konferencyjnych, wyposażonych w projektory, flipcharty,
systemy nagłośnienia, klimatyzację. Zróżnicowana powierzchnia naszych sal konferencyjnych umożliwia nam organizację dużej konferencji na 460 osób (ustawienie teatralne) jak
i kameralnego spotkania dla 20 osób.
Nadmorskie krajobrazy oraz atrakcje oferowane przez nasz hotel: od spa, restauracji, po
koncerty i imprezy tematyczne będą stanowiły ciekawe dopełnienie konferencji i szkoleń.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ?
Nasz dział sprzedaży stworzy indywidualną ofertę
dopasowaną do oczekiwań i wymagań klienta!

Grand Royal
Piętro: 1
Długość x Szerokość: 27,41 x 16,35 m
Wysokość: 2,72 m, 3,00 m, 3,72 m
Powierzchnia: 448,15 m2
Cały dzień: 2 500 zł
Pół dnia: 1 600 zł
Podkowa: do 100
Wyspa: do 150
Bankiet: 320
Szkolne: 290
Teatralne: 460

SALA KONFERENCYJNA - GRAND ROYAL
to największa sala konferencyjna Hotelu Grand Lubicz***** przeznaczona maksymalnie dla 460 osób. Jej neutralne, przestronne
wnętrze idealnie nadaje się zarówno na organizację konferencji jak i bankietów / eventów. Uzupełnieniem eleganckiego i ciepłego
wnętrza jest oświetlenie led, dzięki któremu sufit może zmieniać kolor.

Trinity B

Trinity C

Trinity D

Piętro: 1

Piętro: 1

Piętro: 1

Długość x Szerokość: 12,97 x 6,4 m

Długość x Szerokość: 12,97 x 5,8 m

Długość x Szerokość: 12,97 x 6,7 m

Wysokość: 2,56 m

Wysokość: 2,56 m

Wysokość: 2,56 m

Powierzchnia: 83 m2

Powierzchnia: 75,23 m2

Powierzchnia: 86,9 m2

Cały dzień: 1500 zł

Cały dzień: 1 500 zł

Cały dzień: 1 500 zł

Pół dnia: 900 zł

Pół dnia: 900 zł

Pół dnia: 900 zł

Podkowa: 35

Podkowa: 30

Podkowa: 30

Wyspa: 35

Wyspa: 35

Wyspa: 35

Bankiet: 36

Bankiet: 36

Bankiet: 36

Szkolne: 30

Szkolne: 30

Szkolne: 30

Teatralne: 80

Teatralne: 70

Teatralne: 70

SALE KONFERENCYJE - ROYAL TRINITY B + C + D
to trzy mieszczące się na pierwszym piętrze niezależne sale konferencyjne, przeznaczone na kameralne spotkania biznesowe,
szkolenia. Niewątpliwym atutem jest możliwość połączenia sal w jedną, o łącznej powierzchni 245m2. Istnieje również możliwość
połączenia wszystkich sal z salą Grand Royal.

Imperial
Piętro: 1
Długość x Szerokość: 13,9 x 16,6 m
Wysokość: 2,47 m - 3,24 m
Powierzchnia: 230,07 m2
Cały dzień: 1 800 zł
Pół dnia: 1 000 zł
Podkowa: 60
Wyspa: 65
Bankiet: 80
Szkolne: 140
Teatralne: 200

SALA KONFERENCYJA - IMPERIAL
Jest to jedyna sala z dostępem do światła dziennego. Jej przestronne wnętrze doskonale sprawdza się podczas konferencji,
spotkań biznesowych jaki i bankietów. Dodatkowym atutem sali IMPERIAL jest bezpośrednie wyjście na taras.

Triada F

Triada G

Triada H

Piętro: 4

Piętro: 4

Piętro: 4

Długość x Szerokość: 7,15 x 7,0 m

Długość x Szerokość: 7,15 x 5,5 m

Długość x Szerokość: 8,4 x 7,05 m

Wysokość: 2,49m, 2,70 m

Wysokość: 2,90 m

Wysokość: 2,70 m

Powierzchnia: 50 m2

Powierzchnia: 39,35 m2

Powierzchnia: 59,22 m2

Cały dzień: 900 zł

Cały dzień: 900 zł

Cały dzień: 900 zł

Pół dnia: 600 zł

Pół dnia: 600 zł

Pół dnia: 600 zł

Podkowa: 20

Podkowa: 20

Podkowa: 20

Wyspa: 25

Wyspa: 25

Wyspa: 25

Bankiet: -

Bankiet: -

Bankiet: -

Szkolne: 20

Szkolne: 20

Szkolne: 20

Teatralne: 35

Teatralne: 35

Teatralne: 35

SALE KONFERENCYJNE - TRIADA F + G + H
znajdujące się na czwartym piętrze trzy sale konferencyjne, które podzielone nadają się do organizacji warsztatów, szkoleń czy
kameralnych spotkań biznesowych. Istnieje również możliwość połączenia sal w jedną o łącznej powierzchni 150 m2.

Pow.
(m2 )

Bankiet

1

27,41 x 16,35

2,72 - 3,72

448

-

150

320

Imperial

1

13,9 x 16,6

2,47 - 3,24

230

60

65

60

Trinity B

1

12,97 x 6,4

2,56

83

30

35

Trinity C

1

12,97 x 5,8

2,56

75

30

Trinity D

1

12,97 x 6,7

2,56

87

Trinity B+C

1

12,97 x 12,2

2,56

Trinity C+D

1

12,97 x 12,5

Trinity B+C+D

1

Triada F

Teatralne

Wysokość
(metry)

Wynajem
Szkolne

Długość x Szerokość
(metry)

Wyspa

Grand Royal

Style
Podkowa

Nazwa

Piętro

Wymiary

pół dnia

cały dzień

290

460

1600 zł

2500 zł

140

200

1000 zł

1800 zł

36

30

80

900 zł

1500 zł

35

36

30

70

900 zł

1500 zł

30

35

36

30

70

900 zł

1500 zł

158

90

-

70

60

100

1800 zł

3000 zł

2,56

162

60

-

70

60

100

1800 zł

3000 zł

12,97 x 18,9

2,56

245

120

-

100

90

150

2700 zł

4500 zł

4

7,15 x 7,0

2,49 -2,70

50

20

25

-

20

35

600 zł

900 zł

Triada G

4

7,15 x 5,5

2,90

39

20

25

-

20

35

600 zł

900 zł

Triada H

4

8,4 x 7,05

2,70

59

20

25

-

20

35

600 zł

900 zł

Triada F+G

4

7,15 x 12,5

2,49 - 2,90

89

40

50

-

40

70

1200 zł

1800 zł

Triada G+H

4

(8,4+7,15) x 12,05

2,70 - 2,90

98

40

50

-

40

70

1200 zł

1800 zł

Triada F+G+H

4

(8,4+7,15) x 19,05

2,49 - 2,90

148

60

75

-

60

110

1800 zł

2700 zł

Wyposażenie:

Projektor

Ekran

Mikrofony

Długopis
i notatnik

Wskaźnik

Pokrowce

Menu

Markery

Flipchart

Wi-Fi

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT (8% żywność, 23% pozostałe usługi).

PLAN POWIERZCHNI

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEJ
SALA

GRAND ROYAL

5,8 m

6,7 m

SALA
TRINITY B

SALA
TRINITY C

SALA
TRINITY D

83 m
12,97 x 6,4 m

75 m
12,97 x 5,8 m

87 m2
12,97 x 6,7 m

6,4 m
16,35 m2

2

WC

19,5 m
9,6 m

2

12,97 m

RESTAURACJA

WC
WC

FALA

SALA

6,3 m

6,3 m

IMPERIAL
230 m2
13,9 x 16,6 m

16,2 m

13,9 m2

27,41 m2

448 m2
27,41 x 16,35 m

16,6 m2

SALA

FITNESS

SALA IMPERIAL / TARAS

RESTAURACJA FALA / TARAS

POKOJE HOTELOWE
wygoda i komfort

Do Państwa dyspozycji oddajemy 311 komfortowo wyposażonych pokoi, czyli 870 miejsc
noclegowych. Każdy pokój został urządzony w nowoczesnej stylistyce, zaprojektowanej
z myślą o zapewnieniu komfortu i dobrego samopoczucia naszych Gości, a jego design
oraz wyposażenie z pewnością sprostają najbardziej wymagającym gustom.
W cenie noclegu oferujemy śniadanie w formie bufetu (w godzinach 7:00 – 10:30), bezpłatny dostęp do Internetu (Wi–Fi), nieograniczony dostęp do dwupoziomowego Aquaparku i siłowni.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
Wszystkie pokoje wyposażone są w:
• klimatyzację,

W hotelu odnajdą Państwo pokoje
o następującej strukturze:

• telefon,

• 32 pokoje SGL,

• telewizor LCD,

• 235 pokoi DBL lub TWIN,

• mini bar, sejf,

• 31 pokoi LUX FAMILY,

• żelazko i deskę do prasowania,

• 10 apartamentów,

• kosmetyki, suszarkę do włosów, szlafrok

• 2 apartamenty dwupoziomowe,

zestaw do kawy i herbaty lub ekspres.

• 1 apartament prezydencki.

To tradycyjna kuchnia polska, która łączy się z kuchnią z różnych zakątków świata. Wykorzystywane tu jest bogactwo i smak regionalnych oraz
tradycyjnych, świeżych produktów. Szef Kuchni serwuje autorskie dania,
a jego doświadczenie i kreatywność zaowocowały wieloma prestiżowymi
wyróżnieniami. Kameralna atmosfera, przyjazne wnętrze oraz wyborne dania tworzą idealny nastrój zarówno do spotkania biznesowego, jak również
romantycznej kolacji. Restauracja przygotowana jest dla ok. 130 osób.

Smaczne ciasta i desery, świeżo palona kawa oraz wyborne
trunki serwowane są przez naszych hotelowych cukierników i baristów w towarzystwie delikatnych świateł i cichej, przyjemnej
muzyki w specjalnej, przeznaczonej na około 60 osób obrotowej wieży widokowej. Jej piramidalny kształt ma dobroczynny
wpływ na samopoczucie, a spędzone w blasku świec chwile
z widokiem na oświetlone zachodzącym słońcem nadmorskie
okolice Ustki, czynią wieczór niezapomnianym.

Po długim i wyczerpującym dniu warto odwiedzić hotelowe Centrum SPA
& Wellness z pokojem relaksacyjnym
i grotą solną. W jednym z 23 gabinetów
można skorzystać z profesjonalnych
usług kosmetycznych, pielęgnacyjnych
oraz relaksacyjnych. W trosce o komfort
i satysfakcję naszych klientów wszystkie
gabinety wyposażone zostały
w najwyższej jakości sprzęt.
Przestronne, ekskluzywne wnętrza, niepowtarzalna kameralna atmosfera i bogata oferta świadczonych usług sprawią,
iż nawet krótka wizyta zapewni relaks
i poprawi samopoczucie.

Od lat Ustka słynie z posiadanych zasobów zdrojowych takich jak wody solankowe i pokłady leczniczej borowiny. Łącząc
to z nadmorskim klimatem bogatym
w jod, w hotelowym Centrum Medical
mogą Państwo nie tylko poprawić stan
swojego zdrowia, ale również wzmocnić
kondycję fizyczną.
Hotelowe centrum medyczno-rehabilitacyjne obejmuje kompleks gabinetów
zabiegowych z nowoczesnym sprzętem medycznym oraz rehabilitacyjnym,
a wykwalifikowany personel gwarantuje
Państwu najwyższą jakość świadczonych
usług oraz zapewnia właściwą opiekę
terapeutyczno-rehabilitacyjną.

AQUAPARK
Do dyspozycji naszych Gości oddaliśmy rozbudowany na dwóch kondygnacjach przestronny kompleks basenowy o łącznej powierzchni
1.143 m2. W skład dwupoziomowego Aquaparku wchodzi: basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, sztuczną rzeką i podwodnymi leżankami, basen
solankowy VIP z basenem zewnętrznym, brodzik dla dzieci z atrakcjami wodnymi, 4-torowy basen sportowy, jacuzzi, sauna sucha, sauna
fińska, sauna IR, łaźnia parowa oraz łaźnia ziołowa.
Jako jedyni na Pomorzu posiadamy baseny termalne z wodą solankową,
która wydobywana jest z odwiertu głębokości ok. 800 m. Udokumentowane właściwości lecznicze wody nie tylko wprowadzają w stan relaksu
i odprężenia, ale maja również dobroczynny wpływ na zdrowie.

Rowerki stacjonarne, bieżnie, orbitreki, sprzęty siłowe
i wydolnościowe oraz wiele innych. Wzorując się na najlepszych
klubach fitness, wyposażyliśmy nasze sale w profesjonalny
sprzęt do różnorodnych zajęć ruchowych. Pod czujnym
nadzorem terapeutów i doświadczonych trenerów personalnych
nasi Goście mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć i ćwiczeń
grupowych lub indywidualnych, dostosowanych do predyspozycji,
organizowanych w profesjonalnie wyposażonych salach fitness
oraz na siłowni.

Miłośników tańca i rozrywki zapraszamy do hotelowego Klubu Black Pearl. Profesjonalne oświetlenie
i system nagłaśniający wraz z wnętrzem klubu gwarantują niezapomniane wrażenia.
Klub Black Pearl to prawie 220 miejsc siedzących
w lożach i przy stolikach oraz przestrzeń, w której
może się bawić ponad 400 osób.

USTKA

miasto na fali
To malownicza miejscowość nadmorska położona na polskim wybrzeżu środkowym.
Miasteczko jest bardzo chętnie odwiedzane przez turystów ze względu na
piękne plaże, malowniczy port z latarnią morską oraz na zachowany na usteckiej
starówce klimat dawnej portowej osady.
Największą atrakcją współczesnej Ustki jest jej plaża, składająca się z dwóch,
nieco odmiennych części. Plaża wschodnia położona jest blisko centrum miasta
i wyposażona jest w bogatą infrastrukturę plażową oraz zaplecze gastronomiczno –
rozrywkowe. Plaża zachodnia, nieco oddalona od centrum, cieszy się popularnością
wśród miłośników bardziej naturalnego plażowania.
Ustka jest także uzdrowiskiem, w którym leczy się choroby reumatologiczne
i kardiologiczne, urazy, schorzenia dróg oddechowych i układu nerwowego. Sprzyja
temu zarówno lokalny mikroklimat jak i występujące w okolicy solanki i lecznicze torfy.

W okolicy:
• Muzeum Chleba,

• Muzeum Ziemi Usteckiej,

• Słowiński Park Narodowy,

• Baszta Czarownic,

• Zamek Książąt Pomorskich,

• Wieża widokowa.

• Skansen w Klukach,

GRAND LUBICZ

Wspaniałe miejsce, niezapomniane chwile ...
• Sale konferencyjne

• Parking podziemny

• Centrum Medical Resort

• System TV hotelowej

• Transfery na lotnisko

• Sale bankietowe

• Klub Black Pearl
z VIP Room i kręgielnią

• Centrum SPA z grota solną
i pokojem relaxu

• Opieka i wsparcie event
managera
• Doświadczony personel
• Sprzęt konferencyjny
• Szybkie połączenie
internetowe
• 311 luksusowych pokoi

• Centrum Fitness

• Squash / Cube Ball

• Siłownia

• Dwupoziomowe centrum
Wellness z basenami, jacuzzi
i saunami

• Restauracja a’la carte

• Panarama Lounge Cafe
- obrotowa kawiarnia
widokowa

• Bilard / Ping-Pong
• Wielofunkcyjne boisko
zewnętrzne
• Kort tenisowy

Wciąż za mało ?
mamy więcej:

• Oprawa muzyczna - DJ
• Wieczory tematyczne
• Show podczas eventu
• Zabawy team building
• Fotograf
• Fotobudka
• Transport
W najbliższej okolicy:
• Park linowy
• Jazda konna
• Rejsy statkiem
• Bunkry Bluchera
• mini ZOO

USTKA

ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka

GDAŃSK
KOŁOBRZEG

tel. +48 59 841 82 00

ŚWINOUJŚCIE

www.grandlubicz.pl

POZNAŃ

WARSZAWA

KONFERENCJE
tel. +48 59 841 82 15
e-mail: konferencje@grandlubicz.pl
KRAKÓW

Conference and Event Manager
Iwona Kozina
mob. +48 602 778 403
Conference and Event Specialist
Jonatan Jurgiewicz
mob. +48 515 036 843

