Szkolenia i konferencje

ARCHE HOTEL SIEDLCE, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 04 33, hotel@arche.pl
www.hotelarche.pl

Szanowni Państwo
Dziękujemy za zainteresowanie naszym Hotelem.
Hotel Arche to nowoczesny dwugwiazdkowy obiekt położony 2 km od centrum miasta Siedlce. Działamy od 1998 roku co czyni
nas jednym z liderów na tutejszym rynku. Na przełomie lat 2012/2013 została przeprowadzona rozbudowa oraz modernizacja.
Hotel Arche w Siedlcach to idealne miejsce na przystanek w podróży, a także na zorganizowanie konferencji, szkolenia czy też
prezentacji lub dowolnej uroczystości rodzinnej.
W odpowiedzi na Państwa pytania przygotowaliśmy szczegółową ofertę konferencyjną, uwzględniając poszczególne
komponenty spotkania. Mamy ogromną nadzieję, że nasza propozycja spełnia Państwa oczekiwania.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań, uwag czy wątpliwości.
Z wyrazami szacunku
Zespół Hotelu Arche
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Arche Hotel Siedlce
Arche Hotel Siedlce położony jest na obrzeżach miasta, przy wyjeździe z Siedlec w kierunku na Terespol w kompleksie Centrum
Handlowego DOM i STYL przy ul. Brzeskiej 134. Dysponuje 80 pokojami, 3 salami konferencyjnymi z możliwością łączenia oraz
bezpłatnym monitorowanym parkingiem dla samochodów i autokarów.
Położony w bardzo dogodnej lokalizacji:
▪ 5 min. Od trasy E30 na Warszawę
▪ 1,5 godz. od przejścia granicznego w Terespolu
▪ ok. godziny drogi od Warszawy
▪ ok. 1.5 godz. Drogi od Lotniska Okęcie w Warszawie
▪ 2 km od przystanku PKP i PKS w Siedlcach
KONTAKT
Arche Hotel Siedlce, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, NIP: 821 163 93 35, tel./fax.: 25 644 04 33, tel. kom. 515 001 066
www.hotelarche.pl, e-mail: hotel@arche.pl
Gmina Siedlce, Powiat Siedlce, Województwo Mazowieckie. Współrzędne do nawigacji GPS: Siedlce ul. Brzeska 126
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Zakwaterowanie
Hotel posiada 80 znakomicie wyposażonych pokoi jedno i dwuosobowych oraz pokoi dla 3,4 osób o podwyższonym
standardzie. W każdym pokoju znajduje się łazienka, telefon, TV oraz dostęp do Internetu. Na życzenie gości chętnie
udostępnimy: żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów, czajnik elektryczny. Część pokoi jest klimatyzowana. Hotel
przystosowany jest również do obsługi osób niepełnosprawnych.
TYP POKOJU
Pokój jednoosobowy - 114 PLN / brutto
Pokój dwuosobowy - 150 PLN / brutto
Pokój dwuosobowy o podwyższonym standardzie - 170 PLN / brutto
Pokój 3, 4 osobowy o podwyższonym standardzie - 220 PLN / brutto
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Podatek VAT wliczony w cenę pokoju
Śniadanie płatne dodatkowo 25 PLN/os. brutto
Przy hotelu funkcjonuje restauracja
Doba hotelowa trwa od godz.14:00 do godz. 12:00 dnia następnego
Bezpłatny dostęp do Internetu
Bezpłatny parking

Konferencje, szkolenia, bankiety,
uroczystości okolicznościowe
Hotel dysponuje 3 salami konferencyjnymi z możliwością łączenia do 156 m2. Sale znajdują się na pierwszym piętrze i posiadają
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy, odpowiednia szerokość drzwi). Wszystkie sale są klimatyzowane i
mają dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia. Obok sal znajduje się foyer.
USTAWIENIA I PARAMETRY SAL KONFERENCYJNYCH
Sala konferencyjna
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teatralne

szkolne

konferencyjne

podkowa
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30
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2,8
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Beta + Gamma
Alfa + Beta + Gamma

95
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57
87
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-

1050x878
1050x1362

2,8
2,8

CENNIK USŁUG KONFERENCYJNYCH | ceny netto
Nazwa Sali konferencyjnej

1 i 2 godzina

3 i kolejna godz.

Cały dzień

Alfa
Beta
Gamma
Alfa + Beta
Beta + Gamma
Alfa + Beta + Gamma

100 PLN
100 PLN
100 PLN
180 PLN
180 PLN
250 PLN

50 PLN
50 PLN
50 PLN
90 PLN
90 PLN
130 PLN

500 PLN
500 PLN
500 PLN
900 PLN
900 PLN
1280 PLN

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE SAL KONFERENCYJNYCH
▪ Nagłośnienie (system BOSE)
▪ Mikrofony bezprzewodowe
▪ Projektor multimedialny i ekran
▪ Flipchart i mazaki
▪ Łącze internetowe WIFI i LAN
▪ Indywidualne sterowanie oświetlenia

Przerwy kawowe
Na terenie hotelu znajduje się restauracja „Zaścianek Polski”, która specjalizuje się w tradycyjnych daniach polskich
i regionalnych. Restauracja pełni dodatkowo funkcję restauracji śniadaniowej.
PRZERWA KAWOWA I
KRÓTKA 14 PLN netto/os., CIĄGŁA 24 PLN netto/os.
kawa, wybór aromatycznych herbat, woda z cytryną
i miętą, soki owocowe

PRZERWA KAWOWA III
KRÓTKA 20 PLN netto/os., CIĄGŁA 35PLN netto/os.
kawa, wybór aromatycznych herbat, woda z cytryną
i miętą, soki owocowe, ciasto pieczone

PRZERWA KAWOWA II
KRÓTKA 18 PLN netto/os., CIĄGŁA 30 PLN netto/os.
kawa, wybór aromatycznych herbat, woda z cytryną
i miętą, soki owocowe, kruche ciasteczka

PRZERWA KAWOWA IV
KRÓTKA 25 PLN netto/os., CIĄGŁA 40 PLN netto/os.
kawa, wybór aromatycznych herbat, woda z cytryną
i miętą, soki owocowe, kruche ciasteczka, ciasto
pieczone, owoce sezonowe

DODATKI DO PRZERWY KAWOWEJ
przekąski słone (krakersy, paluszki) 5PLN netto/os., przekąski słodkie (babeczki, ciasta) 8PLN netto/os., kanapki (3szt/os.) 6 PLN
netto/os., świeże owoce lub warzywa 8PLN netto/os., woda gazowana 4 PLN netto/os.
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Menu serwowane
MENU OBIADOWE, DWUDANIOWE | 30 PLN netto/os.
ZESTAW I
Zupa pomidorowa
Kotlet schabowy, gotowane ziemniaki, kapusta
zasmażana

ZESTAW III
Zupa brokułowa
Placek ziemniaczany z sosem borowikowym,
chrupiące sałaty z sosem winegret

ZESTAW II
Żurek z jajkiem i kiełbasą
Karkówka w sosie pomidorowo-paprykowym na ostro,
kluski śląskie, buraczki glazurowane

ZESTAW IV
Rosół z domowym makaronem
Devolay z masełkiem i natką pietruszki,
ziemniaki opiekane, bukiet surówek

MENU OBIADOWE, TRZYDANIOWE | 50 PLN netto/os.
ZESTAW I
Krem z pomidorów podany z grzankami
Pierś z kurczaka nadziewana serem ricottą i pesto
bazyliowym otulona szynką parmeńską, ryż, warzywa
blanszowane
Kompot
Deser lodowy

ZESTAW II
Rosół z domowym makaronem
Pieczony filet z łososia w sosie cytrynowym, ziemniaki
opiekane, bukiet surówek
Kompot
Deser lodowy

ZESTAW III
Zupa jarzynowa
Zraziki wołowe w sosie pieczeniowym, kasza gryczana,
buraczki
Kompot
Torcik owocowy
ZESTAW IV
Kapuśniak na wędzonce
Polędwiczki wieprzowe w sosie z zielonym pieprzem,
kluski śląskie, surówka z warzyw sezonowych
Kompot
Sernik z owocami

Menu bufetowe
ZESTAWY OBIADOWE BUFETOWE | 60 PLN netto/os.
ZESTAW I
Zupa krupnik
Krem brokułowy
Pierś z kurczaka z mozzarellą i pomidorami
Żeberka w sosie miodowo-musztardowym
Ziemniaki opiekane
Surówki z warzyw sezonowych
Kompot
Woda
Deser lodowy

ZESTAW II
Zupa pomidorowa z makaronem
Zupa kalafiorowa
Zrazik wieprzowy w sosie pieczeniowym
Sola w sosie cytrynowym
Kopytka
Ziemniaki pieczone w tymianku
Warzywa blanszowane
Chrupiące sałaty w sosie winegret
Kompot
Woda

ZESTAWY OBIADOWE BUFETOWE | 70 PLN netto/os.
ZESTAW I
Rosół z kołdunami
Zupa szczawiowa z jajkiem
Pieczony filet z indyka w sosie koperkowym
Szynka wieprzowa faszerowana kaszą gryczaną w sosie
musztardowym
Kasza jaglana z warzywami
Ziemniaki z koperkiem
Kompot
Woda
Wybór ciast

ZESTAW II
Krem z pomidorów z grzankami Krupnik
Devolay z masełkiem i natką pietruszki
Schab pieczony w sosie brokułowym
Ziemniaki pieczone
Makaron z pesto
Woda
Wybór ciast

Zestawy bufetowe chłopskie
Do 2 godzin 85 PLN netto/os., do 4 godzin 100 PLN netto/os., do 6 godzin 120 PLN netto/os.
ZESTAW I
Pasztet podany z żurawiną i chrzanem
Rolada boczkowa z porem i kurkami
Tortilla z warzywami i pikantnym kurczakiem
Śledź po sułtańsku
Smażony dorsz podany z sosem czosnkowym i
prażonymi nasionami
Sałatka z serem kozim, winogronem i sosem winegret
Sałatka z makaronem, suszonymi pomidorami,
grillowanym kurczakiem i pesto pietruszkowym
Żurek z jajkiem i kiełbasą
Golonka pieczona
Devolay z masełkiem i natką pietruszki
Pierogi z kapustą i leśnymi grzybami, pierogi szlacheckie
oblane złocistymi skwareczkami
Kapusta zasmażana
Warzywa blanszowane

ZESTAW III
Wybór swojskich wędlin podany z ćwikłą
Smalczyk z ogórkiem kiszonym
Śledzik w oleju lnianym z cebulką
Galaretki z nóżek wieprzowych
Tatar wołowy( podawany do 2 godzin)
Roladki z bekonu podane na rukoli z sosem balsamico
Barszczyk czerwony
Żeberka w sosie musztardowym
Pierś kurczaka faszerowana pomidorami i mozzarellą
Pierogi z mięsem, szlacheckie oblane złocistymi
skwareczkami
Baba ziemniaczana
Kopytka
Ziemniak pieczony
Warzywa blanszowane
Surówka z warzyw sezonowych
Wybór ciast
Owoce sezonowe

ZESTAW II
Śledziki w oleju lnianym z cebulką
Smalczyk z ogórkiem kiszonym
Pieczony karczek wieprzowy podany z ćwikłą
Roladki z szynki nadziane musem chrzanowym
Tortilla z warzywami i pikantnym kurczakiem
Sałatka z jajek, brokuł, pomidorów i sosu czosnkowego
Sałatka śledziowa
Złocisty rosół z makaronem własnego wyrobu
Flaki wołowe
Grillowany karczek wieprzowy w sosie pomidorowopaprykowym
Faszerowane udka z kurczaka
Bigos staropolski
Bęcwały z mięsem
Krokiety z kapustą
Ziemniak pieczony w ziołach
Ryż basmati
Grillowane warzywa z oliwą tymiankową

Zestawy bufetowe szlacheckie
Do 2 godzin 100 PLN netto/os., do 4 godzin 120 PLN netto/os., do 6 godzin 140 PLN netto/os.
ZESTAW I
Galantyna z kurczaka podana z sosem tatarskim
Karczek wieprzowy podany z ćwikłą
Terrina rybna podana z musem chrzanowym
Tatar wołowy (podawany do 2 godzin)
Galaretki z nóżek wieprzowych
Tortilla z warzywami i wieprzowiną
Sałatka grecka z winegretem
Krem z borowików podany z grzankami
Rosół z kołdunami
Pieczony filet z indyka w sosie koperkowym\Zraziki z
szynki wieprzowej z papryką i ogórkiem kiszonym
Pstrąg pieczony w płatkach migdałowych
Kluska śląska
Kasza gryczana
Fasolka szparagowa z masełkiem i prażonym sezamem
Warzywa sezonowe
Wybór ciast
Owoce sezonowe

ZESTAW III
Wybór serów podany z żurawiną
Terrina z mięsa wieprzowego z dodatkiem pistacji
Rolada boczkowa z porem i kurkami
Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem i twarożkiem
podana z sosem czosnkowym
Sałatka z makaronem, suszonymi pomidorami,
grillowanym kurczakiem i pesto pietruszkowym
Sałatka z jajek, brokułów, pomidorów i sosu
czosnkowego
Tatar z łososia (podawany do 2 godzin)
Tortille z warzywami i pikantnym kurczakiem
Krem z pomidorów podawany z grzankami
Zupa gulaszowa
Schab pieczony podany w sosie brokułowym
Faszerowane udko kacze podane z sosem śliwkowym
Kiszka ziemniaczana
Pierogi z soczewicą
Ziemniaki pieczone
Kasza kuskus z warzywami
Buraczki glazurowane
Kapusta zasmażana
Surówka z marchewki
Wybór ciast
Owoce sezonowe

ZESTAW II
Wybór wiejskich wędlin i mięs
Smalczyk i ogórek kiszony
Śledzik po sułtańsku
Galaretki z nóżek wieprzowych
Tatar wołowy( podawany do 2 godzin)
Galantyna z kurczakiem podana z sosem tatarskim
Sałatka z pora, pieczarek i jajka
Mix sałat z grillowanym boczkiem podany z sosem
winegret
Żurek z jajkiem i kiełbasą
Złocisty rosół z kołdunami
Polędwiczki wieprzowe podane z sosem z grzybów
leśnych
Pierś kurczaka faszerowana pomidorami, mozzarellą
Pieczony filet z łososia podany w sosie cytrynowy
Kopytka
Placuszki z kaszy jaglanej
Marchewka glazurowana w miodzie z nutką ostrości
Wybór ciast
Owoce sezonowe
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