OFERTA KONFERENCAYJNA
SPOTKANIA W CENTRUM POLSKI
Hotel Prezydent to obiekt położony w samym Centrum Polski – blisko trasy S8 z komfortowym
dojazdem z Łodzi (60 km), Warszawy (110 km) czy Krakowa (210 km). Położony w bezpośrednim
sąsiedztwie

Spalskiego

Parku

krajobrazowego

stanowi

znakomitą

alternatywę

na

zorganizowanie spotkania z dala od miejskiego zgiełku. Świeżo wyremontowany hotel
urządzony jest w nowoczesnym stylu, łączącym w swoim wystroju drewno, metal i naturalne
tkaniny.
Lotnisko w Łodzi – 68 km
Lotnisko Chopina w Warszawie – 114 km

ZAKWATEROWANIE
Obiekt oferuje 107 miejsc noclegowych (wraz z dostawkami) w 39 pokojach. Wszystkie pokoje są
klimatyzowane. Na wyposażeniu każdego z nich znajdują się: telewizory 40 cali, sejfy z możliwością
zabezpieczenia standardowej wielkości laptopów, mini lodówki, miejsca do pracy oraz łazienki z prysznicami.
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ZAPLECZE KONFERENCYJNE
Hotel Prezydent oferuje Państwu 6 klimatyzowanych sal konferencyjnych z pełnym wyposażeniem: rzutnik
multimedialny, ekran, flipchart tradycyjny lub Samsung Flip, Wi-Fi, nagłośnienie) na łącznie 240 osób.

Sale Konferencyjne

Powierzchnia
2

(m )

Liczba miejsc (ustawienie)
podkowa

teatralne

szkolne

Sala A1

70

20

60

32

Sala A2

70

20

60

32

Sala A1+A2

140

64

120

64

Sala B

34

16

30

12

Sala C

22

12

-

-

Sala E

51

18

44

18

Sala F

55

18

44

18

Sala E+F

106

36

90

36

GASTRONOMIA / RESTAURACJA GĘŚ I WINO (À LA CARTE)
Menu konferencyjne Hotelu Prezydent to szeroki wybór dań i napoi
skomponowanych w zestawy serwowane, bufetowe, grillowe, w opcjach
zarówno nieformalnych jak i uroczystych. Menu zawiera propozycje
wegetariańskie i wegańskie oraz dania uwzględniające diety specjalne
(eliminujące m.in. gluten, laktozę i orzechy). Zapewniamy bogaty wybór
win i innych alkoholi oferowanych indywidualnie lub w formie „open
barów”. Dla mniejszych grup proponujemy wyjątkowe menu restauracji
à la carte - Gęś i Wino.

ATRAKCJE
Na terenie obiektu:








hotelowy park z miejscem na grilla i ognisko,
wypożyczalnia rowerów
sprzęt do Nordic Walking
salka fitness, stoły do gry w bilard,
ping pong i piłkarzyki
sauna, profesjonalny fotel do masażu
usługa masaży

Atrakcje regionu:








spływy kajakowe rzeką Pilicą
turnieje rycerskie na Zamku w Inowłodzu
Centralny Ośrodek Sportu
największy kryty tor lodowy w Polsce
poniemieckie bunkry kolejowe w Konewce
park linowy
zabytki Spały z czasów carskich

Zapewniamy obsługę profesjonalnych firm eventowych.
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