Pakiet konferencyjny
Zaoszczędź swój czas i powierz organizację tego wyjątkowego zdarzenia profesjonalistom.
Oferta konferencyjna Hotelu*** Adam & Spa to najlepsza oferta skierowana do tych z
Państwa, którzy szukają kompleksowego wsparcia w prowadzeniu wydarzeń biznesowych.
Oferujemy:
- pokoje dwuosobowe w promocyjnej cenie*
- nocleg dla organizatora w pokoju o podwyższonym standardzie gratis;
- możliwość skorzystania z noclegu przed lub po konferencji w promocyjnych cenach;
- śniadanie w formie bogatych sezonowych bufetów;
- różnorodne propozycje przerw kawowych;
- nowe propozycje menu na obiady i kolacje oraz kolacje bankietowe;
- zdrowa przekąska (jabłko) na początek każdego szkolenia gratis;
- sala konferencyjna odpowiednio dobrana do potrzeb klienta;
- nowoczesne wyposażenie techniczne: rzutnik multimedialny, ekran, mikrofon, wskaźnik
laserowy, flipchart i flamastry;
- opieka profesjonalnego event managera bezpłatnie;
- zniżka specjalna dla wszystkich Gości konferencyjnych na korzystanie z hotelowego SPA do
30 %;
- bezpłatne miejsca parkingowe;
- darmowe WI-FI dla wszystkich uczestników;
Pakiet konferencyjny ważny dla grup powyżej 35 osób

*promocyjne ceny
- 109 zł/doba/osoba/pok. dwuosobowy standard w sezonie niskim (tj. 1.10-22.12)
- 125 zł/osoba/doba/pok. dwuosobowy standard w sezonie wysokim (tj. 28.03-30.06)

Promocyjne pakiety konferencyjne
Jednodniowy pakiet konferencyjny








Przerwa kawowa ciągła (kawa, herbata, woda mineralna, kruche ciasteczka)
Lunch, w tym woda z cytryną, sok owocowy
W pełni wyposażona sala konferencyjna
Darmowy dostęp do szybkiego internetu w sali konferencyjnej
Drukarka, Ksero dostępne w hotelowej recepcji
Koordynator konferencji podczas trwania spotkania
Parking

Cena: 169 złotych za osobę **
Dwudniowy pakiet konferencyjny, jeden nocleg












Jeden nocleg w pokoju dwuosobowym*
Śniadanie w formie obfitego bufetu
Darmowy dostęp do internetu w pokoju
Przerwa kawowa ciągła x 2 (kawa, herbata, woda mineralna, kruche ciasteczka
Lunch, w tym woda z cytryną, sok owocowy
Kolacja (danie główne, kawa, herbata i sok owocowy)
W pełni wyposażona sala konferencyjna
Darmowy dostęp do szybkiego internetu w sali konferencyjnej
Drukarka, Ksero dostępne w hotelowej recepcji
Koordynator konferencji podczas trwania spotkania
Parking

Cena: 249 złotych na osobę**
*dotyczy zakwaterowania w pokoju dwuosobowym Standard
**podane ceny są cenami brutto i obowiązują przy min. 15 osobach
Promocyjne ceny pakietów konferencyjnych obowiązują w okresie od 1 października 2017 r.
do 22 grudnia 2017 r.
Z przyjemnością sprawdzimy dla Ciebie dostępność wolnego terminu i przygotujemy wstępną
kalkulację.
Dział Marketingu i Sprzedaży
marketing@adamspa.pl, tel. 74 866 42 53

