Oferta konferencyjna
SALE KONFERENCYJNE | SZKOLENIA | SPOTKANIA BIZNESOWE |
RESTAURACJA| NOCLEGI

HOTEL ESPRANTO I RESTAURACJA
KAWELIN
Hotel Esperanto*** to komfortowy i kameralny obiekt, zapewniający swoim Gościom idealne
warunki zarówno do pracy jak i wypoczynku. Położony jest w ścisłym centrum miasta, zaledwie
100 m od miejskiego rynku. W pobliżu znajdują się nie tylko najważniejsze instytucje i urzędy, ale
także najmodniejsze kluby i restauracje. W najbliższym sąsiedztwie hotelu leży również Pałac
Branickich zwany Wersalem Podlasia oraz największy miejski Park Planty.
Restauracja Kawelin posiada owocześnie wyposażone i eleganckie sale bankietowokonferencyjne, z dostępem do światła dziennego, o łącznej powierzchni ponad 220mkw, są
doskonałym miejscem dla biznesowych zebrań, specjalnych wydarzeń i wykwintnych przyjęć.
Obiekt dostosowany do osób niepełnosprawnych.

WWW.HOTELESPERANTO.NET

Sala Planty
Jasna i przestronna Sala Planty na pierwszym piętrze, przystosowana
jest do organizacji konferencji, szkoleń oraz spotkań biznesowych czy
przyjęć okolicznościowych. Atutem sali Planty jest duża ilość światła
dziennego. Sala wyposażona jest w system klimatyzacji, nagłośnienie z
mikrofonami bezprzewodowymi, ekran
z projektorem oraz bufet
kawowy.
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Sala Antresola
Dla wszystkich lubiących patrzyć nieco "z góry". Sala Antresola I + II
przeznaczona na spotkania do 70 osób. Salę można podzielić na dwie
mniejsze sale dla 50 i 40 osób. Sala Antresola przystosowana jest do
organizacji
konferencji,
szkoleń
czy
mniejszych
przyjęć
okolicznościowych.
Sala wyposażona jest w system klimatyzacji, nagłośnienie z mikrofonami
bezprzewodowymi, ekran z projektorem oraz bufet kawowy.
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Sala Kameralna
Kameralną salę polecamy na szkolenia i spotkania do 20 os.
Niewielkie rozmiary sali gwarantują prywatną atmosferę.

Sala wyposażona jest w duży 62-calowy telewizor,
klimatyzację oraz możliwość ustawienia bufetu kawowego

BUFETY KAWOWE
Profesjonalnie przygotowany poczęstunek pozwoli na zregenerowanie się, a oprócz tego na
nawiązanie relacji personalnych i biznesowych pomiędzy uczestnikami spotkania oraz podniesie
prestiż spotkania. Przedstawione poniżej menu na bufety kawowe są jedynie przykładem i mogą
każdy może podlegać modyfikacjom. Pozostajemy otwarci na Państwa pomysły i sugestie, aby
przygotować przerwę kawową wg Państwa preferencji i oczekiwań.
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Sale konferencyjne i szkoleniowe
Białystok
Udane spotkanie biznesowe składa się z wielu elementów, ale
jednym z najważniejszych to dobrze zaprojektowana sala
konferencyjna
oraz
profesjonalna
obsługa.
Odpowiednie
wyposażenie i komfortowa przestrzeń to nasz atut.
Hotel Esperanto i Restauracja Kawelin to gwarancja udanych
spotkań biznesowych w Białymstoku. W naszym Hotelu znajdziesz
nowoczesne sale z dostępem do światła dziennego o łącznej
powierzchni ponad 450 mkw. Nasze sale są doskonałym miejscem
biznesowych spotkań, szkoleń oraz specjalnych wydarzeń.
Oferta sal konferencyjnych w Hotelu Esperanto oraz Restauracji
Kawelin to najlepsze rozwiązanie dostępne w Białymstoku. Nasza
obsługa zapewni wszystko, czego potrzebujesz do zorganizowania
niepowtarzalnych spotkań.
Jeśli masz pytania dotyczące naszych sal, jesteśmy do Twojej
dyspozycji. Nie zwlekaj – skontaktuj się z nami i zarezerwuj idealną
salę konferencyjną.

KONTAKT:
Małgorzata Osipiuk-manager restauracji

Katarzyna Tamioła-MANAGER CaTRINGU

500 100 113

661 530 573

Martyna MURAWSKA-zastępca Managera

MAGDALENA KADYSZ-manager Hotelu

restauracja@kawelin.pl

restauracji
515 069 175

catering@casablanca-catering.pl

500 100 118

m.kadysz@hotelesperanto.net

m.murawska@kawelin.pl
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