twoje konferencje w centrum polski

Fabryka Wełny Hotel & SPA to miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnym designem, relaks ze sztuką, a surowy
przemysłowy klimat z elegancją i komfortem. Usytuowany w zrewitalizowanym budynku XIX-wiecznej fabryki rodziny Baruchów hotel
znajduje się w samym centrum Pabianic, 
w niedalekiej odległości od Łodzi. Fabryczne wnętrza zostały gruntownie zmodernizowane
i przystosowane do wymagań współczesnych Gości. Ceglane ściany oraz dyskretne elementy dawnego wystroju wciąż przypominają
o historii miejsca i nadają mu niepowtarzalny, postindustrialny klimat.

650 M2

WIELKIE MOŻLIWOŚCI

powierzchni
konferencyjnej

54 POKOJE

105 MIEJSC

unikatowe
i komfortowe

noclegowych
w hotelu

450 OS.

6 SAL

na jednej
konferencji

3 KATEGORIE

ATRAKCJE W HOTELU

Przestrzeń eventowa zaprojektowana z myślą o kameralnych spotkaniach
biznesowych, dużych konferencjach i ekskluzywnych bankietach.
6 sal konferencyjnych
kameralny boardroom
funkcjonalne foyer
wydajna klimatyzacja
nowoczesny sprzęt multimedialny
darmowy, bezprzewodowy Internet
dostęp do światła dziennego (z możliwością pełnego zaciemnienia)
sprzęt konferencyjny i eventowy
rozkładany parkiet

dwie restauracje

10 gabinetów SPA

1320 m2 fitness

2 korty do squasha

basen

patio wewnętrzne

filmowa ulica Lipowa

taras na dachu

trzytorowa kręgielnia ze strefą chillout

MAKSYMALNA ILOŚĆ MIEJSC

f

f

+

f
a+b+c+d+E+Foyer

Sale
konferencyjne

m2

A

88 m2

110

72

40

35

60

B

100 m2

120

72

40

35

60

C

80 m2

100

72

40

35

60

D

45 m2

40

30

26

22

30

E

2

66 m

60

36

28

28

30

F

44 m2

40

24

24

20

A+B+C

268 m2

350

220

60

180

111m2

110

70

60

40

60

606 m

500

D+ E

+ +

parkingowych
dla gości

DESIGNERSKIE POKOJE

wszechstronne
pokoje i apartamenty

CENTRUM KONFERENCYJNE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 MIEJSC

profesjonalnie
wyposażonych

A+B+C+D+E+Foyer

Teatr

2

Szkolne

Boardroom

Bankiet
U-shape (bez parkietu)

FABRYKA WEŁNY HOTEL & SPA Zamkowa 2, 95-200 Pabianice
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KLUB FITNESS FORMOWNIA

BASEN
•
•

przeszklony, znajduje się na trzecim piętrze budynku
do dyspozycji strefa wellness - jacuzzi, sauna sucha, łaźnia
parowa oraz taras do zażywania kąpieli słonecznych na dachu
hotelu

•

strefy klubu: cardio, trening cross, wolne ciężary, trening
personalny, studio zajęć grupowych - zajęcia cyclingu, studio
form wzmacniajacych i tanecznych

•

dwa turniejowe korty do squash’a - możliwość wynajęcia sprzętu

TKALNIA SPA & WELLNESS
•
•
•
•

dwukrotnie nagrodzane za najlepsze Business SPA w Polsce
najlepsze Miejskie SPA w plebiscycie Prestige SPA Awards
ekskluzywne gabinety wyposażone w nowoczesne aparatury
dedykowane pakiety konferencyjne

RESTAURACJA PRZĘDZALNIA
•

RESTAURACJA WZORCOWNIA BY W. BOBER

KRĘGIELNIA MASZYNOWNIA
•
•

restauracja hotelowa ze stałą kartą menu z bestsellerowymi
daniami oraz wkładką sezonową

trzy tory z elektronicznym systemem liczenia punktów
strefa chillout z barem i zapleczem gastronomicznym

•
•

wielokrotnie nagradzana oraz uznana w branży autorska
restauracja Szefa Kuchni Wiesława Bobera
krótkie menu obfitujące w wyszukane dania z dziczyzny,
owoców morza oraz produktami sezonowymi

DANE KONTAKTOWE
Agnieszka Tarkowska
Manager ds. klientów ind.
+48 513 277 637
atarkowska@fabrykawelny.pl
Klaudia Kudra
Specjalista ds. sprzedaży
+48 518 275 880
kkudra@fabrykawelny.pl
Michalina Lesiakowska
Specjalista ds. sprzedaży
+48 506 179 032
mlesiakowska@fabrykawelny.pl

LOKALIZACJA
Recepcja
+48 42 206 88 88
+48 42 206 80 00
recepcja@fabrykawelny.pl
www.fabrykawelny.pl
Tkalnia SPA & Wellness
+48 42 206 83 00
kontakt@tkalniaspa.pl
www.tkalniaspa.pl
Klub Fitness Formownia
+48 42 206 82 00
kontakt@formownia.com.pl
www.formownia.com.pl
Restauracja
+48 42 206 81 00
gastronomia@fabrykawelny.pl

Port Lotniczy
15 km - 20 min.
im. W. Reymonta w Łodzi
Atlas Arena
14 km - 23 min.
Dworzec Łódź Kaliska
15 km - 23 min.
Gdańsk
353 km - 3 godz.
Warszawa
148 km - 1 godz. 35 min.
Katowice
189 km - 2 godz. 25 min.
Wrocław
209 km - 1 godz. 50 min.
Poznań
217 km - 2 godz. 25 min.
Kraków
256 km - 3 godz. 9 min.
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