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Oferta 
kOnferencyjna

Do dyspozycji oddajemy dwie sale konferencyjne, leśną 
altanę grillową, park, ogródek letni oraz pełne 

elegancji wnętrza Restauracji Magnifica. 
Zabiegi spa czy prezenty kosmetyczne 

to uzupełnienie warte wykorzystania.

Oferujemy szeroki wachlarz usług gastronomicznych
poczynając od przerw kawowych, poprzez lunche, grille 

czy zasiadane kolacje a także bogato wyposażony bar.

Oferujemy: 

 27 komfortowych pokoi
 3 ekskluzywne apartamenty
 darmowe WiFi 
 sauna fińska
 bogate śniadania w formie bufetu

WyjątkOWe Miejsce 
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Korzystne położenie zapewnia szybki dojazd z głównych
arterii regionu bez konieczności straty czasu w zakorkowanym 
centrum miasta. Bezpłatny monitorowany 
parking na kilkadziesiąt samochodów 
stanowi dodatkowy atut!

Zachęcamy do kontaktu!  
Z przyjemnością zaproponujemy kompozycję 
zgodną z Państwa potrzebami.

klienci cenią nas za:

 ekskluzywną salę z bezpośrednim wyjściem do parku
 kawę z ekspresu ciśnieniowego w każdym 
wariancie przerwy kawowej

 darmowy monitorowany parking
 najlepszą obsługę – nagroda klientów Trip Advisor
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Do dyspozycji:

 sala klimatyzowana

 bezpośrednie wyjście do parku

 ekskluzywny wystrój

 światło dzienne 
z możliwością zaciemnienia

 szerokopasmowy internet przewodowy

 internet Wi-fi

 ekran

 projektor multimedialny

 tablica flipchart

 telewizor LCD

 nagłośnienie sufitowe

 mikrofon

Wyposażenie:

 ekran

 szerokopasmowy internet 
przewodowy

 internet Wi-fi

 Projektor multimedialny

 tablica flipchart

 telewizor LCD

 klimatyzacja

 światło dzienne z możliwością 
zaciemnienia 

saLa duża
z bezpośrednim wyjściem na taras i do 

parku, gdzie możemy zorganizować 
lunch lub przerwę kawową

saLa studiO 
z dostępem do przestronnego 

balkonu, przeznaczona na 
mniejsze spotkania

 54 M2

 22 M2

65 35 12 18

20 16
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kOsMetyki farMOna 
i vOuchery dO OrientaLnegO sPa

Jako idealne dopełnienie udanej konferencji oferujemy 
zakup upominków w postaci Voucherów prezentowych 
do Balijskiego SPA lub zestawów kosmetycznych.

Vouchery prezentowe do Balijskiego SPA lub zestawy 
kosmetyczne sa podsumowaniem udanej konferencji. 
To oryginalny upominek dla uczestników, pracowników, 
kontrachentów i kadry zarządzającej.

ODLegłOśCi

 Autostrada A4 – czas dojazdu: 2 min

 Międzynarodowy port lotniczy Balice
– czas dojazdu ok 15 min

 Dworzec PKP i PKS – czas dojazdu 
ok. 25 min

 Stare Miasto – czas dojazdu 
ok. 15 min

 Bonarka – największe centrum 
handlowe w regionie – czas dojazdu 
ok. 5 min

 Centra  handlowe: Zakopianka 
i Solvay Park – czas dojazdu 
ok. 2 min
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