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Szanowni Państwo, 

HOTEL KAWALLO Relaks I Event I SPA niniejszym składa Państwu ofertę w zakresie

przygotowania i kompleksowej realizacji spotkania zgodnie z przedstawioną ofertą. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcielibyśmy zagwarantować Państwu

najwyższą jakość świadczonych przez nas usług w pełnym zakresie. 

Wierzymy, iż przedstawiona przez nas oferta będzie dla Państwa satysfakcjonująca. 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

Barbara Wasek 

Dyrektor Zarządzający

HOTEL KAWALLO**** 

Relaks I Event I SPA
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K O M F O R T O W E

P O K O J E  

Z  W I D O K I E M

N A  L A S

bogate śniadanie w formie bufetu

szwedzkiego (7:00 -10:00) 

Internet bezprzewodowy WiFi

nieograniczone korzystanie ze strefy

wellness (sauna sucha, biosauna, łaźnia

parowa, tężnie solankowe, pokój relaksu)

nieograniczone korzystanie ze strefy

basenowej ( basen z atrakcjami wodnymi -

hydromasaże i kaskada, jacuzzi z dyszami

do masażu wodnego, strefa wypoczynkowa

z leżakami)

rabat - 10% na wszystkie zabiegi oferowane

w aktualnej ofercie LasVita SPA & Wellness

bezpłatny parking

W obiekcie znajdują się 63 funkcjonalne i

komfortowe pokoje 1-, 2-, i 3- osobowe, a także

pokoje rodzinne oraz luksusowe apartamenty.

Goście mają do wyboru pomieszczenia o różnym

standardzie: Classic, Classic+, De Lux, Studio, a

także 3 rodzaje apartamentów: Barokowy,

Amerykański, Lazurowy. 

Standardowe wyposażenie pokoi obejmuje:

duże, wygodne łóżko, biurko, telewizor z

płaskim ekranem, zestaw do parzenia kawy i

herbaty, dostęp do Internetu, klimatyzację, a

także prywatną łazienkę. 

W cenie noclegu:
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SALA LEŚNA

Sala położona na parterze w sąsiedztwie

recepcji o powierzchni 100 m2. W standardzie

wyposażona jest w projektor, ekran, flipchart oraz

elektronicznie sterowaną klimatyzację i możliwość

zaciemnienia. Dodatkowe możliwości daje wyjście z

sali bezpośrednio na teren ogrodu hotelu.

TEATRALNE    PODKOWA    SZKOLNE

   80  OSÓB      30  OSÓB    45  OSÓB
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PRZERWY 
KAWOWE

SALA OGRODOWA

Sala położona na I piętrze o powierzchni 180 m2

z elektronicznie sterowaną klimatyzacją oraz

możliwością zaciemnienia. 

Sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt,

pozwalający na swobodne prowadzenie prezentacji

i szkoleń: projektor, ekran, flipchart i profesjonalne

nagłośnienie. Dodatkowe możliwości daje wyjście z

sali bezpośrednio na teren ogrodu hotelu.

TEATRALNE    PODKOWA    SZKOLNE

 200 OSÓB      80  OSÓB    150  OSÓB
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PRZERWY 
KAWOWE

SALA WIDOKOWA

Sala konferencyjna położona na II piętrze o

powierzchni 230 m2 z możliwością jej podzielenia

na dwie mniejsze sale. Dla zapewnienia komfortu

uczestników sala zapewnia elektronicznie

sterowaną klimatyzację oraz możliwość

regulowania ilości dostarczanego światła.

Sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt,

pozwalający na swobodne prowadzenie prezentacji

i szkoleń: projektor, ekran, flipchart i profesjonalne

nagłośnienie. 

TEATRALNE    PODKOWA    SZKOLNE

220 OSÓB       80  OSÓB    150  OSÓB



Oranżeria o powierzchni 1000 m2, to najbardziej

reprezentacyjna część eventowa hotelu, którą można

dowolnie zaaranżować zarówno pod oficjalne jak i

komercyjne wydarzenia.

Jest to doskonałe miejsce do zorganizowania imprez

rekreacyjno - sportowych z kilkusetosobową

widownią, pokazów mody, konferencji

motoryzacyjnych, imprez kulturalnych, koncertów,

targów czy multimedialnych pokazów. 

Szklane ściany z możliwością otwierania, tworzą

wrażenie pobytu w naszym przestronnym, leśnym

ogrodzie, a odpowiednie ich zaaranżowanie i

oświetlenie stworzy niezapomniany klimat.

Dzięki możliwości rozsunięcia szklanych ścian

dajemy możliwość wprowadzenia i prezentację

dużego sprzętu czy towaru z każdej branży jak np.

ciągniki siodłowe, samochody osobowe, ciężarowe czy

maszyny rolnicze. 

Dowolnie przygotowana aranżacja świetlna

oranżerii i gotowego już tarasu pełniącego również

funkcję sceny, zrobią niesamowite wrażenie na

uczestnikach organizowanych tam wydarzeń.

Możliwości tego miejsca pozwolą na zorganizowanie

wymarzonego eventu i spełnią oczekiwania

najbardziej wymagających Gości.
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ORANŻERIA

TEATRALNE    PODKOWA    SZKOLNE

450 OSÓB      150  OSÓB    300  OSÓB

Wszystkie formy ustawienia pozostawiają dostępną

powierzchnię ekspozycyjną (ok. 300m2). 
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SALA
BANKIETOWA
Stylowa, dwupoziomowa, ekskluzywna sala

bankietowa w stylu barokowym o łącznej

powierzchni  300 m2  jest idealnym

miejscem do organizacji „królewskiego

przyjęcia” czy też uroczystej kolacji podczas

firmowego eventu  do  200 osób.
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SALA
KOMINKOWA
Znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie hotelowego ogrodu. Klimatyczna, kameralna 

i idealna na spotkania w małym gronie do 50 osób. 
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KLUB "ERON"
Klimatyczny wystrój, profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie, parkiet taneczny, stół bilardowy, 

przestronne loże oraz szeroki wybór napojów w barze sprawiają, że "Eron" jest doskonałym

miejscem do tanecznych szaleństw i spotkań integracyjnych dla grup do 50 osób, a w połączeniu

z Restauracją "Szyszka" nawet dla 100 gości. 
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RESTAURACJA  "SZYSZKA"
Restauracja "Szyszka" słynie z doskonałych dań kuchni polskiej i europejskiej. 

Zróżnicowane, sezonowe menu oraz oryginalny klimat sprawiają, 

że jest to znakomite miejsce dla wszelkiego 

rodzaju uroczystości i spotkań nawet dla 60 osób. 

Wszechobecna natura jest dla naszego szefa kuchni i jego zespołu ciągłą inspiracją. Las jest dla

nich niczym ogromna spiżarnia, pełna składników oczekujących na wykorzystanie w kuchni.

Czerpią z niej to, co najlepsze, wciąż znajdując nowe smaki i połączenia. Chcemy, aby gość

podczas wizyty w naszej restauracji mógł bez pośpiechu celebrować jedzenie i czuć się

swobodnie, niczym podczas leśnej, zmysłowej wędrówki. Starannie wybieramy najlepsze

regionalne produkty i współpracujemy z lokalnymi dostawcami.
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MOŻESZ JESZCZE WIĘCEJ . . .

LEŚNA HALA PIKNIKOWA

OGRÓDKI LETNIE

Znajdująca się na terenie ogródków

umożliwia organizację spotkań w  gronie 

120 osób. 

Sielską atmosferę gwarantuje wystrój

nawiązujący do otoczenia i możliwość

odsłonięcia  ścian bocznych, a tym samym

wspólnego biesiadowania w większym

gronie w połączeniu z ogródkami letnimi. 

Pełne uroku miejsce, stworzone do

spotkań  w szerszym gronie.

Wszechobecna zieleń pozytywnie wpływa

na samopoczucie  i daje ukojenie po

trudach dnia codziennego. Dopełnieniem

miłego wieczoru będzie grillowa kolacja

wraz z oryginalną włoską pizzą prosto z

pieca opalanego drewnem. 

Trudno o lepsze miejsce na organizację

firmowego pikniku.
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. . .N IŻ  SOBIE  WYOBRAŻASZ.

LEŚNA HALA PIKNIKOWABITUMICZNE BOISKO
WIELOFUNKCYJNE:
PIŁKA NOŻNA I
RĘCZNA, SIATKÓWKA,
KOSZYKÓWKA

ZEWNĘTRZNA I
WEWNĘTRZNA
SIŁOWNIA FITNESS

WYPOŻYCZALNIA
ROWERÓW 

KIJE NORDIC WALKING

LEŚNE BIEGI 
Z TRENEREM
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PRZERWY 
KAWOWE

kawa "Forest Blend"

herbata

woda niegazowana / gazowana

wybór soków owocowych 

ciastka

wypieki cukiernicze

kawa "Forest Blend"

herbata

woda niegazowana / gazowana 

wybór soków owocowych 

świeże warzywa krojone w słupki z zestawem

dipów: hummus lub jogurtowo – ogórkowy 

smoothie owocowe - połączenie delikatnego

jogurtu z owocami sezonowymi z m.in.: musli,

z nasionami czarnuszki, nasionami chia,

orzechami, awokado

smoothie warzywne – połączenie jogurtu

śródziemnomorskiego z warzywami, w

propozycjach m.in. ogórkowe, rzodkiewkowe,

pomidorowe, paprykowe. 

kanapki koktajlowe – mix propozycji

wegetariańskich i mięsnych z pieczywem

jasnym i ciemnym i warzywami

ciastka 

KAWALLO #1 (TRADYCYJNA) 

Jednorazowa: 33,00 zł / osoba / netto 

Całodzienna: 43,00 zł / osoba / netto 

KAWALLO #2 (ZDROWA) 

Jednorazowa: 42,00 zł / osoba / netto 

Całodzienna: 59,00 zł / osoba / netto 

"FOREST BLEND"

KAWA STWORZONA WYŁĄCZNIE 

DLA NASZYCH GOŚCI!

W naszej pracy bardzo cenimy sobie spotkania z

ludźmi z którymi dzielimy wspólne wartości - dbałość

o jakość i smak, ekologiczne i lokalne zacięcie,

troskliwość. Dlatego rozpoczęliśmy ścisłą współpracę

z Autumn Coffee Roasters – lokalną, płocką palarnią

wysokiej jakości kaw specialty i kawowym

laboratorium, działającym w oparciu o standardy

jakości opracowane przez Specialty Coffee

Association. Oznacza to, że ze wszystkich hotelowych

ekspresów, serwujemy Państwu kawę wypalaną

wyłącznie na nasze potrzeby. „Forest Blend”, bo taką

nazwę nadaliśmy tej mieszance, został stworzony

przez Krzysztofa Blinkiewicza, autoryzowanego

trenera SCA (AST) i Magdalenę Chylińską -

pasjonatów kawy i kipiących pozytywną energią

założycieli Autumn Coffee Roasters.



Toskański krem pomidorowo-ziołowy z

grzankami

Grillowany filet z kurczaka z suszonymi

pomidorami i serem feta

Eskalopki wieprzowe w sosie grzybowym

Ryba z patelni

Ziemniaki z wody 

Ryż paraboliczny

Mix warzyw z pary 

Bufet sałatkowy 

Ciasto  

Kawa, herbata, woda mineralna

Zupa ogórkowa

Pieczeń wieprzowa w sosie pieprzowym

Makaron penne a la carbonara

Ryba z pieca zapiekana w beszamelu i

warzywami

Kopytka

Pieczone ziemniaki w ziołach

Mix fasoli szparagowej z zasmażką 

Bufet sałatkowy

Ciasto 

Kawa, herbata, woda mineralna

Barszcz czerwony

Mix pierogów

Tradycyjny kotlet mielony

Pierś z kurczaka w sosie serowym 

Cukinia z warzywami ratatouille

Ziemniaki z wody 

Kasza kuskus

Marchewka z groszkiem 

Bufet sałatkowy

Ciasto 

Kawa, herbata, woda mineralna

Propozycja menu #1 / 79,00 zł/os./netto

   

Propozycja menu #2/ 79,00 zł/os./netto

Propozycja menu #3/ 79,00 zł/os./netto

Zupa pieczarkowa

Pieczony udziec z kurczaka w ziołach

Gulasz wieprzowy po staropolsku 

Cukinia faszerowana warzywami i kaszą

kuskus

Farfalle z wędzonym łososiem i kaparami

Kasza gryczana

Ziemniaki opiekane

Bufet sałatkowy

Ciasto

Kawa, herbata, woda mineralna

Zupa szczawiowa

Schab z pieczarkami i serem

Polędwiczki wieprzowe w sosie miodowo-

musztardowym

Canneloni z warzywami

Ziemniaki z wody

Pieczone kulki ziemniaczane

Mix warzyw z pary 

Bufet sałatkowy

Ciasto 

Kawa, herbata, woda mineralna

Krem z warzyw sezonowych

Lasagne wieprzowo-wołowe

Karkówka w sosie chrzanowym

Grillowany bakłażan ze szpinakiem i

suszonymi pomidorami 

Kluski śląskie

Fasolka szparagowa z boczkiem i suszonymi

pomidorami

Bufet sałatkowy

Ciasto 

Kawa, herbata, woda mineralna

Propozycja menu #4/ 79,00 zł/os./netto

 

Propozycja menu #5/ 79,00 zł/os./netto

Propozycja menu #6/ 79,00 zł/os./netto
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LUNCH PROPOZYCJE  MENU DLA GRUP POWYŻEJ  20  OSÓB 
GRUPY PONIŻEJ 20 OSÓB - USTALENIA INDYWIDUALNE.
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UROCZYSTA
KOLACJA  #1 

Tortille z warzywami i kurczakiem 

Spring rollsy z warzywami 

Mini burgery 

Rolada szpinakowa z łososiem 

Roladki z szynki z gruszką i rukolą 

Wytrwane babeczki z pastami 

Sałatka szwajcarska

Sałatka z kozim serem i burakiem 

Sałatka ziemniaczana z jabłkiem i śledziem

Żurek z jajkiem i białą kiełbasą

Kofty z sosem tzatziki

Polędwiczki wieprzowe w sosie z suszonymi

pomidorami

Ryba z patelni

Ryż z warzywami

Pieczone ziemniaki w ziołach

Fasola szparagowa z zasmażką

Bufet sałatkowy 

Mix ciast 

Kawa, herbata, woda mineralna

Przystawki zimne (w bufetach)

Sałatki

Dania ciepłe (w bufetach)

Bufet słodki

 Cena: 145 zł netto/os. (do 6 h)

 + pakiet OPEN SOFT BAR 

(napoje gazowane i soki): 25 zł netto/os. (do 6h) 

Każda kolejna godzina uzupełnienia bufetów

jest płatna dodatkowo.

Menu obowiązuje przy grupach nie mniejszych

niż 20 gości. Grupy poniżej 20 osób - ustalenia

indywidualne.
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UROCZYSTA
KOLACJA  #2

Tortille z warzywami i kurczakiem 

Spring rollsy z warzywami 

Mini burgery 

Rolada szpinakowa z łososiem 

Roladki z szynki z gruszką i rukolą 

Wytrwane babeczki z pastami 

Sałatka szwajcarska

Sałatka z kozim serem i burakiem 

Sałatka ziemniaczana z jabłkiem i śledziem

Zupa grzybowa z łazankami

Grillowany filet z kurczaka

Ryba w panko

Medaliony wieprzowe pieczone w bekonie

Pieczone ziemniaki w ziołach 

Warzywa na parze z masłem ziołowym

Ryż

Bufet sałatkowy

Mix ciast  

Kawa, herbata, woda mineralna

Przystawki zimne (w bufetach)

Sałatki

Dania ciepłe (w bufetach)

Bufet słodki

Cena: 145 zł netto/os. (do 6 h)

 + pakiet OPEN SOFT BAR 

(napoje gazowane i soki): 25 zł netto/os (do 6h) 

Każda kolejna godzina uzupełnienia bufetów

jest płatna dodatkowo.

Menu obowiązuje przy grupach nie mniejszych

niż 20 gości. Grupy poniżej 20 osób - ustalenia

indywidualne. 



Koneser I 75.00 zł netto / os. (do 6h)

piwo Książęce butelkowe (Czerwony Lager,

Pszeniczne, Ciemne Łagodne, Porter, IPA,

Weizen) + wino z lokalnej winnicy Bona

Terra (Regent/Rodno - czerwone i Solaris -

białe)

Luka  | 79.00 zł netto/ os. (do 6h)

wódka J.A. Baczewski, wino czerwone/białe,

piwo nalewane

Lulka  | 99.00 zł netto/ os. (do 6h)

wódka J.A. Baczewski, wino czerwone/białe,

piwo nalewane, whisky

Hort | 129.00 zł netto/ os. (do 6h)

wódka J.A.Baczewski, wino czerwone/białe,

piwo nalewane + open drink bar (m.in.

whisky, whiskey, rum, gin, wermuty) z

obsługą profesjonalnego barmana

Wiejski | od 30.00 zł  netto / os. (do 6h)

Jest świetną atrakcją kulinarną. Uginający się pod

ciężarem wyłożonych kiełbas, baleronów, boczków,

szynek czy smalcu cieszy się popularnością wśród

wszystkich smakoszy tradycyjnego, swojskiego

polskiego jadła.

Leśny | od 45.00 zł netto / os. (do 6h)

W sercu lasu nie może zabraknąć stołu z darami,

które dostarcza nam najbliższa okolica. Goście

znajdą na nim smaki dziczyzny, wyrobów

pieczystych i marynat. 
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PAKIETY
OPEN BAR

BUFETY
TEMATYCZNE
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Relaks wspomaga  kreatywność, chęć do
działania i umiejętności komunikacyjne
DEDYKOWANE ZABIEGI I RYTUAŁY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 

W LASVITA SPA & WELLNESS

Zachęcamy do skorzystania  z zabiegów przygotowanych przez specjalistów z LasVita SPA &

Wellness z myślą o Gościach biorących udział w szkoleniach lub konferencjach. Wiemy, że plan

zajęć podczas takich spotkań jest bardzo napięty, dlatego proponujemy Państwu ekspresowe

zabiegi, które przyniosą ulgę napiętym mięśniom, zmęczonym oczom i zniwelują codzienny

stres.
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ŹRÓDŁO

ODPOCZYNKU

Do dyspozycji gości oddajemy:

basen o wymiarach 16m x 6,5 m                  

z atrakcjami wodnymi (hydromasaże,

kaskada)

jacuzzi rekreacyjno-rehabilitacyjne              

z dyszami do wodnego masażu

strefę wypoczynkową z leżakami

Poranna kąpiel w basenie z widokiem na

otaczający hotel las sprawi, że nabierzesz

energii do działania, a wieczorny relaks         

w jacuzzi pozwoli w pełni odprężyć się

przed snem.

NIE ZWALNIAJ

TEMPA

Hotelowa siłownia została

zaprojektowana z myślą o gościach,

którzy nigdy nie zapominają o

aktywnym, sportowym trybie

życia.

W całości wyposażona w sprzęt firmy

Gymna i York. Korzystając z tych

urządzeń bezpiecznie i komfortowo

można spalać niepotrzebne kalorie.

Zestaw dostępnych maszyn umożliwia

zrealizowanie pełnego programu

treningowego, a nowoczesne bieżnie,

orbitreki i rowerki spełniają zadania

strefy cardio, dbając o najwyższą formę i

kondycję.



HOTEL

KAWALLO****

Relaks I Event I SPA

Leonów 7a, 09-533 Słubice

www.kawallo.pl

www.facebook.com/kawallo

www.instagram.com/hotelkawallo/

Damian

Marciniak

Senior Event Manager

mail: damian.marciniak@kawallo.pl

tel. + 48 539 902 990 
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SPRAWDŹ TAKŻE:

OFERTĘ LASVITA SPA & WELLNESS DLA GRUP

OFERTĘ HOTELOWYCH ATRAKCJI INTEGRACYJNYCH 


