Imprezy integracyjne
Firmowa impreza w górach to doskonały pomysł na integrację pracowników, wyjazd
połączony ze szkoleniem czy konferencją lub podsumowanie sukcesów biznesowych.
Warto spotkać się i porozmawiać z współpracownikami na innym gruncie niż praca,
zapraszamy do wyboru jednej z naszych ofert imprez integracyjnych lub do bezpośredniego
kontaktu, który pomoże stworzyć ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.
TEAM BULDING I EVENTY
Podczas organizacji wyjazdów integracyjnych najważniejsza jest towarzysząca im dobra
zabawa. Elastyczność obsługi hotelowej oraz dobra współpraca z najlepszymi firmami
eventowymi powodują poprawę humoru u wszystkich gości. W ostatnich latach zauważaliśmy
duże zainteresowanie rywalizacją pomiędzy uczestnikami wyjazdów integracyjnych, dlatego
wprowadziliśmy zabawy teambuildingowe. Radość, tańce, dobra muzyka to elementy które
wspierają dobrą zabawę podczas kolacji bankietowych. O dobre samopoczucie przy stole oraz
na parkiecie zadbają nasi DJ`e z którymi współpracujemy od lat.
Uśmiech na twarzy wszystkich członków obsługi hotelowej na pewno udzieli się również
Wam!
AKTYWNY WYPOCZYNEK
Organizujemy:















Górskie wyprawy samochodami terenowymi lub quadami
Noc z hazardem - kasyno
Paintball
Olimpiady na sportowo
Park linowy
Rafting
Bowling
Kulig z pochodniami
Pokazy sztuki barmańskiej
Biesiada góralska w chacie grillowej
Wycieczki piesze lub rowerowe z przewodnikiem
Karaoke Party
Imprezy tematyczne (lata 20-ste, cygański folk itp.)
Koncerty muzyczne (min. operetkowe, operowe itp.)
oraz wiele innych

WYCIECZKI
Bazując na doskonałym położeniu naszego hotelu, proponujemy również w ramach imprez
integracyjnych ciekawe autokarowe wycieczki fakultatywne z przewodnikiem.
W naszej ofercie znajdują się takie atrakcje, jak:













Góry Stołowe: Błędne Skały i Szczeliniec
Jaskinia Niedźwiedzia i Twierdza Kłodzka
Kopalnia węgla w Nowej Rudzie
Zamek Książ i podziemne miasto Osówka
Praga, Praga nocą, Praga nocą z fontannami
Praga z rejsem po Wełtawie
Skalne Miasto Adrspach
Zoo Safari Dvur Kralove
Kutna Hora i Kaplica Czaszek
Jaskinia Moravskiego Krasu-PUNKVY
Przepaść Macochy i Zamek w Litomyślu
Wiedeń

Przewodnik jest również do dyspozycji na innych wskazanych kierunkach zarówno
pobliskich (Duszniki Zdr, Polanica Zdr, Wambierzyce, Kłodzko) jak i dłuższych (Wrocław,
Wałbrzych).
Imprezy integracyjne w Hotel Adam&Spa to zawsze gwarancja udanego spotkania.

Obiekt rekomendowany

