
Centrum konferencyjne Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference Spa**** 
obejmuje ponad 550 metrów kwadratowych i może pomieścić nawet 500 osób

Konferencja lub impreza integracyjna? Wy-
poczynek na łonie natury? A może wieczór 
panieński albo ślub? Położony w malowni-
czym rejonie wzgórz Wyżyny Miechowskiej, 
zaledwie 40 kilometrów od gwarnego i za-
snutego smogiem Krakowa, Hotel Mercure 
Racławice Dosłońce Conference Spa przy-
ciąga gości wszechstronnością usług i euro-
pejskim standardem. 
- Jesteśmy otwarci na propozycje klientów, 
bardzo elastyczni – komentuje Katarzyna 
Romowicz, menedżer ds. klienta bizneso-
wego Hotelu Mercure Dosłońce. - Nasi go-
ście mogą liczyć na warunki pobytu, jakimi 
nie dysponują inne tego typu obiekty. 
Jednym z niezaprzeczalnych atutów jest 
usytuowanie hotelu. Znakomity dojazd i na 
tyle blisko od Krakowa, że można przyje-
chać tutaj na jeden dzień, a wieczorem wró-
cić do miasta. Równocześnie na tyle daleko, 
że w ciszy i otoczeniu zieleni można wypo-
cząć od miejskiego zgiełku, zorganizować 
konferencję lub dowolną imprezę okolicz-
nościową. 

Raj dla biznesmenów
Centrum konferencyjne Hotelu Mercure 
Racławice Dosłońce Conference Spa obej-
muje ponad 550 metrów kwadratowych. 
- Łącznie możemy zaproponować uczestni-
kom spotkań pięć, a nawet siedem sal kon-
ferencyjnych – mówi Katarzyna Romowicz. 
- Największa sala liczy 365 metrów kwadra-
towych i pomieści do 400 osób. Można ją jed-
nak podzielić na trzy mniejsze niezależne sale 
konferencyjne. 
Kolejna sala konferencyjna o powierzchni 
140 metrów kwadratowych, z bezpośrednim 
wyjściem na taras, mieści do 160 uczestni-
ków spotkania biznesowego, natomiast sala 
o powierzchni 34 metrów kwadratowych to 
idealne miejsce na posiedzenia zarządu do 
30 osób.
Jak dodaje Katarzyna Romowicz, w Hote-
lu Dosłońce są też dwa apartamenty, które 
w razie potrzeby można zaaranżować tak, 
aby powstały dwie małe sale, służące np. na 
rozmów biznesowych w niewielkim gronie.
Wszystkie sale konferencyjne są profe-
sjonalnie i nowocześnie wyposażone pod 
względem audiowizualnym. Posiadają m.in. 

nagłośnienie, oświetlenie konferencyjne, 
ekrany, rzutniki multimedialne, indywidu-
alnie sterowaną klimatyzację. Przestronne 
foyer może służyć m.in. jako miejsce ekspo-
zycji targowej. 

- Ofertę zawsze dopasowujemy do naszego 
klienta biznesowego, do jego potrzeb, planu 
spotkania, zarówno pod względem godzino-
wym, jak i menu – podkreśla menedżerka. 
- Organizatorzy konferencji o nic nie muszą 
się martwić. Nasza restauracja oferuje zna-
komite dania. Menu dopasowujemy zarówno 
do budżetu, jak i do wymagań grupy; to może 
być menu serwowane, menu bufetowe, ban-
kietowe, zimne płyty, różnego rodzaju open 
bary, napoje, alkohole – mamy bardzo szero-
ką ofertę. Jeśli jest to spotkanie kilkudniowe, 
do dyspozycji gości mamy 67 komfortowo wy-
posażonych 2-osobowych pokoi, każdy z moż-
liwością dostawki. 

Chwile relaksu 
Uczestnikom konferencji, szkoleń i rozmów 
biznesowych należy się także chwila odpo-
czynku. A możliwości relaksu jest naprawdę 
wiele. Hotel - to bowiem nie tylko budynek, 
ale także przestrzeń wokół niego. Na 4 hek-
tarach należących do hotelu znajdują się 
stanowiska do nauki i gry w golfa, kort teni-
sowy, boiska do koszykówki i siatkówki. Do-
datkowo można spotkać się w chacie grillo-
wej, rozpalić ognisko i piec kiełbaski lub wy-

brać się na spacer z kijkami nordic walking, 
przejażdżki rowerowe po okolicy, odwiedzić 
historyczne pole bitwy pod Racławicami, 
gdzie stoi pomnik Bartosza Głowackiego. 
Zabawy aranżowane przez profesjonalnych 
trenerów i animatorów hotelu są gwaran-
tem udanego wyjazdu fi rmowego, którego 
efektem będzie nie tylko osiągnięcie zamie-
rzonego celu biznesowego, ale również inte-
gracja uczestników spotkania. 

Spotkania fi rmowe 
i okolicznościowe
- Z tych wszystkich atrakcji mogą korzystać 
nie tylko uczestnicy konferencji, bowiem 
oprócz szkoleń i spotkań stricte biznesowych 
organizujemy także fi rmowe spotkania inte-
gracyjne, pikniki i bankiety – wyjaśnia Kata-
rzyna Romowicz. - Latem są to najczęściej, 
chociaż oczywiście nie tylko, imprezy plene-
rowe. Dużą popularnością cieszy się zada-
szona chata grillowa. Można tutaj grillować, 
a także zorganizować imprezę taneczną z ka-
pelą lub DJ-em; w takiej imprezie może wziąć 
udział do 200 biesiadników. 
Zielone otoczenie Hotelu Dosłońce, pięk-
ny wystrój wnętrz oraz perfekcyjny serwis 
sprawiają, że szczególnym zainteresowa-
niem gości cieszą się ponadto inne impre-
zy okolicznościowe, takie jak m.in. wesela, 
chrzciny, komunie, rocznice, studniówki, 
zaręczyny, wieczory panieńskie lub kawa-
lerskie.
- Wachlarz imprez, które organizujemy jest 
bardzo szeroki – przyznaje menedżerka. - Im-
prezy mogą się odbywać zarówno w plenerze, 
jak i wewnątrz hotelu. Często organizowane 
są wesela, zwłaszcza w ciepłych porach roku, 
kiedy można zaaranżować ślub w plenerze.
Uczestnicy konferencji i szkoleń oraz im-
prez okolicznościowych mogą również sko-
rzystać ze strefy SPA Wellness. 
- Basen, trzy rodzaje saun, jacuzzi wewnętrz-
ne, a w lecie także na zewnątrz, taras wypo-
czynkowy z leżakami do opalania, 11 gabi-
netów zabiegowych, to ważna część Hotelu 
Mercure Racławice Dosłońce Conference Spa 
– zauważa Katarzyna Romowicz. - Zabiegi 
SPA zmieniają się w zależności od pory roku. 
Doświadczone balijskie terapeutki oferują 
masaże z różnych zakątków świata. Można 
także skorzystać z zabiegów kosmetycznych, 
pielęgnacyjnych i fi zjoterapeutycznych, ką-
pieli relaksacyjnych lub balneologicznych, 
np. solankowych albo siarczkowych. Pobyt 
w strefi e SPA Wellness może być znakomitym 
uzupełnieniem konferencji lub imprezy oko-
licznościowej.
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