ObIEKty
rezydencja Miętowe
wzgórza już otwarta
Wnętrza Rezydencji Miętowe Wzgórza – Mansion House urządzono
w amerykańskim stylu Hampton.
Organizatorzy spotkań biznesowych
mogą skorzystać z kameralnej sali
konferencyjnej, która może pomieści do 30 osób w układzie teatralnym. Na organizatorów większych
eventów, prezentacji czy sympozjów
czeka sala balowa, mogąca przyjąć do 300 osób w tym samym
układzie. Kompleks oferuje gościom
zakwaterowanie w 8 pokojach
dwu-, trzy- i czteroosobowych oraz
apar tamentach. Hotel, położony
w miejscowości Trębki Nowe koło
Zakroczymia, został otwar ty w połowie maja br. (pk)

rozbudowano centrum
konferencyjne w Olsztynie
Poszerzono strefę Multimedialnego
Centrum Biznesowego, znajdującą
się w Przystań Hotel & Spa. Obiekt
został powiększony o salę konferencyjną, która może pomieścić do 450
osób w układzie teatralnym. Powiększono również część wypoczynkową
o 23 nowe pokoje, dzięki czemu ich
liczba wzrosła do 150 wliczając
apar tamenty. Przestrzeń biznesowo-konferencyjna kompleksu o powierzchni 550 m2 posiada system interaktywnej telewizji Lynk Sinc. Przystań Hotel & Spa znajduje się przy ul.
Żeglarskiej 4, w Olsztynie. Otwarcie
nastąpiło 18 maja br. (pk)

spółka Manor House
nagrodzona
Kompleks hotelowy Manor House
SPA po raz kolejny znalazł się
w gronie obiektów rekomendowanych przez magazyn ekonomiczny
Forbes, który rokrocznie publikuje
listę najciekawszych obiektów turystycznych w Polsce. To już piąte tego typu wyróżnienie dla Manor
House SPA. Zbiegło się ono w czasie z otrzymaniem przez właściciela tego kompleksu, spółkę Manor
House, Cer tyfikatu Wiarygodności
Biznesowej. Cer tyfikat nadany
przez Bisnode Polska potwierdza
wysoką ocenę stabilności firmy
w 2016 roku. (pk)

berlin z największym
Hampton by Hilton
W stolicy Niemiec powstał największy na świecie hotel marki Hilton.
Nowo otwar ty obiekt posiada 344
pokoje oraz oddaje do dyspozycji
gości centrum biznesowe. Hampton
by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz dołączył do trzech hoteli
marki Hampton by Hilton działających w Niemczech. Hotel jest usytuowany 14 kilometrów od por tu lotniczego Berlin – Tegel oraz 1 km
od Berlin Congress Centre. (dd)
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Eventy na stadionie Śląskim już od września?
trwająca od ośmiu lat modernizacja stadionu Śląskiego w Chorzowie dobiega końca. Otwarcie
zaplanowano na wrzesień br. w przebudowanym obiekcie powstanie nowoczesna strefa konferencyjna i VIP.
StadionŚląskijestzamkniętyod jesieni 2009roku,kiedy
rozpoczął się końcowy etap
jegoprzebudowy,czyliprzede
wszystkim montaż dachu
z poliwęglanu o powierzchni
ponad 43tys.m2.Opróczzadaszeniatrybunpracemodernizacyjne obejmowały także
wybudowanie nowej górnej
trybuny zachodniej oraz
utworzenie na trybunie
wschodniej osobnych dojść
do strefyVIP.Całamodernizacjamasięzakończyćw połowieczerwcabr.Wielkieotwarcie „Kotła czarownic” planowanejestna wrzesieńbr.
Zasadniczepracewstrzymano w lipcu 2011 r., bowiem
tużprzed zakończeniempodnoszenia linowej konstrukcji
dachupękłydwaz 40uchwytówłączącychlinypromieniowe dachu z jego wewnętrznympierścieniem.Ostateczny
montaż zadaszenia stadionu
zakończył się powodzeniem
w grudniu ub. roku. Wpływ
na opóźnienieoddaniaobiektu do użytku miało także

unieważnienie ogłoszonego
w grudniu 2016 przetargu
na wybór dzierżawcy budynkuhotelowegowrazz obsługą
cateringową strefy VIP oraz
centrum konferencyjnego.
Proponowanewarunkiofertowe dzierżawy obiektu – zbyt
wysoka cena wynajmu przestrzeni hotelowej – były nie
do zaakceptowaniadlaoperatorów hoteli. Inwestor, czyli
należącado samorząduwojewódzkiegospółka,chciałpodpisać z najemcą umowę na
15 lat. Zwycięzca przetargu miał dostosować hotel
do standardówtrzygwiazdkowych. Przetarg przeprowadzonodwukrotnie,jednakceny wynajmu proponowane
przezoperatorówbyłytakniesatysfakcjonujące, że ostatecznie w maju br. zrezygnowanoz budowyhoteluw tym
miejscu.Obecnieprzygotowywany jest biznesplan dla pomieszczeńkonferencyjno-biurowych na stadionie. Obiekt
po modernizacji dysponuje
22 lożami VIP z miejscami

na przebudowanym stadionie Śląskim odbywać się będą międzynarodowe mecze piłki nożnej i zawody lekkoatletyczne.

do siedzenia dla 358 osób,
1599 miejscami biznesowymi
oraz 842 miejscami dla mediów.Przygotowanychzostało
także 108 miejsc dla osób
niepełnosprawnych, a także 140stałychpunktówsprzedażowych.
Koszt całego przedsięwzięcia powinien zamknąć się
w ok. 650mlnzłotych.Planuje się, że na przebudowanym
Stadionie Śląskim odbywać

siębędąmiędzynarodowemeczepiłkinożneji zawodylekkoatletyczneorazwielkiewydarzenia muzyczne. Obiekt
pomieści ponad 54 tys. widzów. Płyta udostępniana
w czasiewielkicheventówna
stadionie pomieści nawet
80tysięcyludzi.Pierwsząimprezą sportową po remoncie
będziefinałSilesiaMarathon,
któryodbędziesię 1października 2017roku.(pk)

Mała warszawa – nowe centrum kulturalno-biznesowe na Pradze
Na stołecznej mapie miejsc
eventowychpojawiłsięnowy
obiekt.Zlokalizowanana prawymbrzeguWisłyMałaWarszawa oferuje przestrzeń dla
wszelkich imprez – od koncertówi wystawpo konferencjei spotkaniafirmowe.
Kompleks kulturalno-biznesowyMałaWarszawazainaugurował swoją działalność
w dniu 31majabr.Na terenie
dawnychzabudowańfabrycznychna warszawskiejPradze
mieszcząsiędwiesalekoncertowe,salakonferencyjna,dwa
bary, przestrzeń wystawowa
orazdużyparking.Układi ro-

dzaj pomieszczeń oraz zaplecze techniczne pozwalają
na organizacjęwydarzeńi imprez dowolnego rodzaju,
w tym konferencji, spotkań,
warsztatów i dyskusji. Program artystyczny – koncerty,
spektakle teatralne, projekcje
filmowei wernisaże–manawiązywać do działalności poprzedniegogospodarzaobiektu,centrumartystycznegoFabryka Trzciny. – Chcieliśmy
stworzyć miejsce wyjątkowe,
które będzie wyróżniało się
na rynku nie tylko aranżacją
wnętrza, lecz również zakresemusług,którezaoferujewy-

magającej branży eventowej. I taksięteżstało.Mamy
oryginalną przestrzeń, zaplecze techniczne i możemy pochwalić się własnym cateringiem świetnej jakości. Mała
Warszawaw pełnispełnianasze oczekiwania i liczymy, że
inwestycja zachwyci również
innych – powiedział Dariusz
Pekałowski, założyciel Małej Warszawy.
Jak wyjaśnił Dariusz Pekałowski,mieszczącasięna piętrzesalaStanisławaTymajest
największa: ma powierzchnię 330 m2, a foyer przy
niej–140m2.Salaim.Krysty-

ny Czubówny liczy 250 m2.
Na parterze znajduje się sala
im.UrszuliDudziakorazGaleria – obydwie po 250 m2,
a także sala „Piec z barem”
(190 m2) i sala cateringowa
(90 m2). – Razem to prawie 1500m2,a gdydoliczymy
patio, to już mamy blisko
2000 m2 powierzchni, która
daje naprawdę spore pole
do popisu,jeślichodzio możliwości aranżacyjne – dodał
założycielMałejWarszawy.
Obiektwzniesionow 1916r.
Początkowo mieściła się
w nimolejarnia,potemprodukowanotammarmoladę.(pk)

Architektów Polskich przy ul.
Foksal. Nakaz rozbiórki wydany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie
znaczy jeszcze, że obiekt Endorfiny przy Foksal wkrótce
zniknie.Od decyzjipowiatowego inspektora przysługuje

bowiem odwołanie do wojewódzkiego,a potemdo Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dopiero po przejściu całej tej
procedury,jeślidecyzjazostanie
podtrzymana, będzie trzeba
przystąpić do demontażu
namiotu.(pk)

namiot Endorfiny samowolą budowlaną
Powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego polecił rozbiórkę
namiotu restauracji Endorfina
przy ul.Foksal.
Trwający od dwóch lat spór
warszawskiej restauracji Endorfina z miejskimi urzędnikami oraz mieszkańcami sto-

łecznegoŚródmieściadobiega
końca. O konflikcie pisaliśmy
w poprzednim numerze MICE
Poland. Sprawa dotyczy samowoli budowlanej, jakiej dopuściła się restauracja, stawiając
swojeobiektyobokzabytkowego budynku Stowarzyszenia

