Hotel Biały Dwór
Oferta Konferencyjna

Hotel Biały Dwór w Okunince to nowoczesny, elegancki, wyrafinowany obiekt położony na
Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim nad pięknym Jeziorem Białym.
Jego charakter podkreśla stylowy i elegancki wystrój sali konferencyjnej oraz bardzo wysoki
standard pokoi.
Każdą konferencję traktujemy indywidualnie tak , aby spełnić wszystkie Państwa oczekiwania.
Cechuje nas duże doświadczenie i profesjonalizm, jesteśmy elastyczni, nie ma dla nas rzeczy
niemożliwych.

Wynajem sali szkoleniowej z wyposażeniem
sala „konferencyjna” do 200 osób
- do 4 godzin - 600,00 zł brutto
- powyżej 4 godzin do 8 godzin- 900,00 zł brutto
sala „konferencyjna” do 80
- do 4 godzin - 400,00 zł brutto
- powyżej 4 godzin do 8 godzin - 800,00 zł brutto

Dysponujemy własnym sprzętem multimedialnym...









projektor multimedialny
sprzęt nagłaśniający – mikrofony bezprzewodowe
telewizor
Video
DVD
Ekrany, tablice flipchart
dostęp do internetu
xero/fax

Nowoczesne wyposażenie Sali Konferencyjnej Hotelu Biały Dwór z pewnością sprosta
najbardziej wymagającym klientom a jej wnętrze sprawia, że każdy poczuje się tu komfortowo.
Jej dogodne usytuowanie - parter tuż za głównym wejściem hotelu umożliwia organizowanie
konferencji liczącej nawet 200 osób. W dowolnej konfiguracji możemy ustawić stoliki i krzesła
aby w pełni sprostać Państwa oczekiwaniom. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom
multimedialnym konferencja tu zawsze przebiega płynnie i profesjonalnie.
Sala ta przystosowana jest zarówno do organizacji spotkań biznesowych jak i przyjęć
okolicznościowych. Jej ciepły i łagodny wystrój uczyni każde spotkanie miłym i przyjemnym. W
letnie dni dodatkowym atutem sali jest otwarty taras ze stolikami przed hotelem.
Dodatkowo nasi goście mogą skorzystać z naszego drink baru i bogatej oferty restauracyjnej z
wyrafinowaną kuchnią zaspakajającą każde podniebienie.

Cennik usług dla grup zorganizowanych
Usługi noclegowe ze śniadaniem
nocleg dla 1 os. w pokoju 1-os. 140,00 zł
nocleg dla 1 os. w pokoju 2,3-os. 80,00 zł
Cena noclegu dla grup od min. 20 osób

Usługi gastronomiczne
pakiety obiadowe ( posiłek dwudaniowy-serwowany,woda ) od 25,00 zł
opcja z deserem + 6,00 zł /os.
lunch lub kolacja w formie bufetu od 25,00 zł
kolacja standard serwowana ( danie na ciepło, płyta zimna) od 30,00 zł
kolacja uroczysta od 70,00 zł do 120,00 zł

Serwis kawowy:
standard ( kawa, herbata, soki, woda, ciastka różne ) 12,00 zł /os.
Dla konferencj/szkoleń całodziennych
proponujemy: serwis kawowy całodzienny uzupełniany na bieżąco wg potrzeb grupy w cenie
20,00 zł/os.

Proponujemy wzbogacenie przerwy kawowej :
- kanapki dekoracyjne w cenie od 5,00 zł
- ciasta domowe - wypiek własny (sernik, szarlotka) od 6,00 zł
- owoce od 5,00 zł
- rogaliki, bułki słodkie, inne - od 5,00 zł

Atrakcje dla grup zorganizowanych
Po aktywnie spędzonym dniu zapraszamy do naszego kompleksu relaksacyjnego z sauną i
gabinetem masażu.
Organizujemy bankiety, imprezy integracyjne z oprawą muzyczną na żywo lub z udziałem Dj’a.
Możemy zaaranżować pokaz tańca brzucha, naukę salsy dla Państwa gości i wiele innych
atrakcji.
W okolicy można wypożyczyć rowery, kajaki czy rowery wodne i skorzystać z pięknego otoczenia
Jeziora Białego. Możemy zorganizować paintball oraz aktywny wypoczynek w stadninie koni.
Organizujemy spływy kajakowe rzeka Bug i wycieczki z przewodnikiem.
Możemy zorganizować jednodniową wycieczkę do Lwowa.
W sezonie letnim polecamy zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu połączone z grillowaniem.
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i chętnie służymy pomocą przy zorganizowaniu
wolnego czasu grupom konferencyjnym .

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

