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W OTOCZENIU MOŻLIWOŚCI
Drodzy Państwo,
Obecnie branża MICE, a tym samym rynek spotkań
rozwijają się w zawrotnym tempie, przeżywając
niewątpliwie swój najlepszy czas. Podążanie za
najnowszymi trendami i wciąż rosnącymi wymaganiami ze strony klientów to obecnie dla organizatorów kluczowe zadanie. Przepis na udany event,
z pozoru, jest bardzo prosty. Wystarczy oryginalny scenariusz, który wzbudzi wśród uczestników
niepowtarzalne i niezapomniane emocje oraz idealnie dobrana lokalizacja. Na mapie ciekawych miejsc
znajdziemy sporo opcji do wyboru, między innymi
hotele, obiekty sportowe, centra targowe oraz niebanalne przestrzenie, jakie oferują teatry, winnice,
restauracje, czy też niezwykle modne parki rozrywki. Zewsząd otacza nas mnóstwo możliwości.
Tylko na co zwrócić uwagę i gdzie rozpocząć poszukiwania? Jak profesjonalnie się przygotować, aby
nasza decyzja okazała się tą najlepszą? Obecnie,
na większość z tych pytań odpowiedzi znajdziemy
w Internecie, Google podpowie, poradzi, wręcz zasypie nas milionem opcji. Jednak jak w tym natłoku
informacji rozstrzygnąć, która propozycja będzie
najlepsza? No właśnie, im więcej wariantów, tym
wybór trudniejszy. Wyselekcjonowane propozycje
z rekomendacją Wydawnictwa EventPolska zapewne ułatwią niejedną decyzję. Event Katalog obiekty eventowe to specjalistyczna encyklopedia
eventowej wiedzy i bezpłatne venue finding na wymarzony event. W jednym miejscu znajdziecie Państwo niezwykłe miejsca i obiekty spełniające najbardziej nawet wyszukane oczekiwania i potrzeby.
Dzięki naszym propozycjom, z łatwością zorganizujecie konferencje, szkolenia, imprezy integracyjne,
kongresy, czy też targi.

tencjał branży. Tak z całą pewnością jest z ofertą Stowarzyszenia Hotele Historyczne w Polsce,
o których opowiada Bożena Szok, prezes tej organizacji, prezentując nam atuty i niezwykłą eventową atrakcyjność zabytkowych zamków, pałaców
czy dworków. Dzisiaj te historyczne wnętrza są do
dyspozycji każdego z nas,
w nich możemy przeżyć niezapomniane chwile i przygodę z historią w tle.
Przemysł spotkań to nie tylko zabawa i rozrywka,
to także, a może przede wszystkim, profesjonalne
działania wprowadzające innowacyjne rozwiązania, wpływające na rozwój całej branży. O tym, jak
ważna jest wymiana doświadczeń i ciągły rozwój
usług rynku spotkań opowiada Paula Fanderowska,
prezes Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów
w Polsce.
Zapraszam Państwa w świat eventowych możliwości. I choć wiem, że to temat rzeka, wierzę, że choć
odrobinę przybliżyliśmy specyfikę branży, jej walory
i możliwości. Zapewniam, jest ich wiele, a jedyne
ograniczenie stanowić może nasza wyobraźnia. Pobudzajmy więc ją, zaskakujmy, ożywiajmy marzenia,
wprowadzajmy naszych klientów w świat fantastycznych i niecodziennych doznać.
Drodzy Państwo, oddajemy w Wasze ręce najnowszą 9. Edycję Event Katalog, eventowego przewodnika, który będzie Wam towarzyszył i inspirował przez kolejny rok. Dziękuję w imieniu redakcji
naszym partnerom, którzy na łamach rocznika
podzielili się z nami swoją wiedzą oraz doświadczeniem.
Zapraszam zatem do lektury, życząc przyjemnego
czytania.

Oprócz szerokiej oferty, na naszych łamach znajdziecie także szereg niezwykle interesujących
artykułów, które bez wątpienia zaprezentują po-
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PGE NARODOWY
MIEJSCEM NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI

PGE Narodowy to największy stadion w Polsce i jedna z najnowocześniejszych aren wielofunkcyjnych w Europie, która jako
jedyna w tej części kontynentu posiada najwyższą klasę rozgrywkową „UEFA Elite Stadiums”. Wybudowano go z myślą
o mistrzostwach Euro 2012, jednak wciąż pozostaje niedoścignionym wzorem nowoczesnego obiektu.
Sercem PGE Narodowego jest wielofunkcyjna płyta, na której przed meczami pojawia się murawa,
natomiast podczas występów światowych gwiazd,
fanów muzyki zaskakują najbardziej spektakularne, sceny koncertowe. Na płycie, w nowoczesnych
i komfortowych halach, odbywały się także najważniejsze rozmowy w trakcie szczytu NATO czy COP-19.
Zdolność areny do błyskawicznej metamorfozy jest
potężną siłą, która nadaje rytm zarówno stadionowi, jak i wszystkim osobom zaangażowanym
w jego funkcjonowanie.
PGE Narodowy tętni życiem przez cały rok dzięki
szerokiej i różnorodnej ofercie wydarzeń, która rokrocznie przyciąga ponad dwa miliony gości. Z jednej
strony jest miejscem największych wydarzeń sportowych, rozrywkowych czy kulturalnych, a z drugiej
prężnie działającym centrum biznesu. Corocznie
odbywa się tutaj kilkaset wydarzeń. Obiekt dysponuje ofertą dla kibiców sportowych, fanów dobrej
muzyki, entuzjastów nauki i kultury, miłośników
miejskich sportów i aktywnego wypoczynku oraz
przedsiębiorców.
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PGE Narodowy

PGE Narodowy tętni życiem przez
cały rok dzięki szerokiej i różnorodnej
ofercie wydarzeń, która rokrocznie
przyciąga ponad dwa miliony gości.
Z jednej strony jest miejscem
największych wydarzeń sportowych,
rozrywkowych czy kulturalnych,
a z drugiej prężnie działającym
centrum biznesu.

www.pgenarodowy.pl

Dla kibiców i dziennikarzy jest Biało-Czerwoną
Twierdzą, która przynosi szczęście nie tylko polskim piłkarzom, ale również siatkarzom, żużlowcom i lekkoatletom. PGE Narodowy jest Domem
Reprezentacji Polski, symbolem zwycięstw i sukcesów. Od czasu wygranego meczu z Reprezentacją
Niemiecką, ówczesnymi mistrzami świata, polscy
piłkarze nie przegrali tutaj żadnej rozgrywki. Fani
dobrej muzyki doceniają arenę za koncerty największych światowych gwiazd tj. The Rolling Stones,
Paul McCartney, Beyonce, Metallica, AC/DC, Depeche Mode, Ed Sheeran, Colplay, Rihanna, Madonna,
Roxette, Phil Collins, Bon Jovi oraz Pink. Entuzjaści
nauki i kultury biją rekordy frekwencji podczas Warszawskich Targów Książki czy Pikniku Naukowego.
Na co dzień na potrzeby wydarzeń biznesowych
na PGE Narodowym udostępniane jest największe
w Warszawie Centrum Konferencyjne oraz liczący 3,2 tys. m² powierzchni Biznes Klub, w którym
można zorganizować np. galę dla kilkuset osób. Na

organizatorów kameralnych spotkań biznesowych
czekają 62 loże oraz liczne przestrzenie niestandardowe.
PGE Narodowy to również bardzo atrakcyjna i prestiżowa lokalizacja biurowa z wyjątkowym widokiem
na Warszawę i płytę stadionu. Na ponad 10 tys. m²
powierzchni komercyjnej swoje biura wynajmuje kilkadziesiąt firm. Atrakcyjna lokalizacja, nowoczesne
przestrzenie, prawie 2000 miejsc na parkingu podziemnym to tylko część z udogodnień, które obiekt
oferuje najemcom biur. To miejsce jest magnesem
dla przedsiębiorców, organizatorów konferencji,
targów i spotkań biznesowych, ponieważ oferuje
inne możliwości niż hotele i typowe centra kongresowe. Wielkie widowiska, mecze piłkarskie, siatkarskie, zawody żużlowe, koncerty światowych gwiazd
są świetnym tłem, a często też pretekstem do
spotkań biznesowych, podczas których uczestnicy
nawiązują i pielęgnują trwałe kontakty.
Skala i różnorodność wydarzeń, które gości obiekt,
pokazują jego potencjał. Przez 365 dni w roku
w centrum konferencyjnym, Biznes Klubie, Galerii czy lożach PGE Narodowego odbywają się setki
spotkań biznesowych. Wszystkie z pełną obsługą
doświadczonego zespołu operacyjnego, który jest
w stanie przygotować wydarzenie dla najbardziej
wymagających klientów. Profesjonaliści z zespołu
PGE Narodowego gwarantują elastyczną formę
współpracy, która pozwala wypracować najlepsze
rozwiązania.
PGE Narodowy to miejsce nieograniczonych możliwości, które wywołuje wielkie, pozytywne emocje,
jakich nie można doświadczyć nigdzie indziej, gdzie
jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia jej partnerów. Obiekt usytuowany jest w samym sercu Warszawy, nieopodal Wisły, 12 km od międzynarodowego lotniska im. Fryderyka Chopina, 4km od centrum
Warszawy.
Monika Borzdyńska
Dyrektor Ds. Komunikacji i Promocji
Rzecznik Prasowy PGE Narodowy
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WIERZYMY W SYNERGIĘ RYNKU

Konferencje i kongresy często stają się impulsem dla rozwoju nauki, biznesu, generują wzrost udziału turystyki biznesowej w krajowym
PKB. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) jest pierwszą w historii ogólnopolską reprezentacją profesjonalistów
branży spotkań, której celem jest m.in. edukacja, wymiana doświadczeń i rozwijanie profesjonalnych usług konferencyjnych w kraju.
O transferze wiedzy i działaniach podnoszących profesjonalizm branży – w rozmowie z Paulą Fanderowską, prezesem SKKP.
Państwa celem jest rozwijanie profesjonalnych

warsztaty podnoszące profesjonalizm branży.

usług konferencyjnych w Polsce, podnoszenie
wiedzy i umiejętności oraz umacnianie pozycji za-

SKKP jest pierwszą w historii ogólnopolską re-

wodowej osób działających na rynku spotkań. Co

prezentacją profesjonalistów branży spotkań.

to oznacza w praktyce? Co daje bycie członkiem

Kogo zrzesza, kto może dołączyć i jakie warunki

SKKP?

trzeba spełnić, by zostać członkiem SKKP?

Światowy przemysł spotkań podobnie jak inne ga-

Stowarzyszenie powstało w 1998 roku, jest zatem

łęzie branży MICE intensywnie się rozwija i wciąż

pierwszą powstałą w Polsce organizacją środowisk

ewoluuje, wprowadzając kolejne innowacje, dlatego

zainteresowanych rozwojem turystyki biznesowej.

tak ważne jest, aby lokalny rynek równie dynamicz-

SKKP jest stowarzyszeniem, które koncentruje

nie reagował i poddawał się tym zmianom.

swoje zadania na rozwoju rynku konferencyjnego
i kongresowego, przypisując tego typu wydarze-
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Paula Fanderowska

Jako stowarzyszenie współpracujemy
z wieloma podmiotami, uczestniczymy
w światowych kongresach
i targach, bierzemy udział
w licznych szkoleniach i warsztatach,
pragnąc implementować wiedzę
wśród naszych członków.

www.skkp.org.pl

W fundamentalnych założeniach przyjętych przez

niom szczególną rolę we współczesnej gospodarce

nowo wybrany zarząd SKKP znalazły się monitoring

opartej na wiedzy, a także biorąc pod uwagę poten-

globalnych kierunków zmian oraz edukacja i wymia-

cjał rodzimego środowiska naukowego, jak również

na doświadczeń. W związku z czym, jako kluczowy

znaczenie międzynarodowe tego rodzaju spotkań

obszar naszej działalności wskazaliśmy właśnie

dla promocji Polski. Wśród naszych członków znaj-

współpracę międzynarodową. Jako stowarzyszenie

dują się profesjonalni organizatorzy spotkań (PCO

współpracujemy z wieloma podmiotami, uczest-

i DMC), dedykowane obiekty konferencyjne i kongre-

niczymy w światowych kongresach i targach, bie-

sowe oraz hotele, wreszcie profesjonalni dostawcy

rzemy udział w licznych szkoleniach i warsztatach,

usług okołokonferencyjnych (multimedia, tłumacze,

pragnąc implementować wiedzę wśród naszych

transport itp.). Zakładamy zwiększenie ilości człon-

członków.

ków poprzez zbudowanie sprawnej i synergicznej sieci interesariuszy tego sektora gospodarki, opartej

Jednym z etapów wspomnianej edukacji jest nie-

na wzajemnym systemie rekomendacji i budowaniu

dawno rozpoczęta seria publikacji eksperckich,

trwałych relacji wzmacniających ofertę poszczegól-

które będziemy prezentować w dziale „edukacja”

nych miast. Podstawowym kryterium pozwalającym

na naszej stronie internetowej. Wśród publikowa-

na akces do struktur stowarzyszenia jest udoku-

nych artykułów znajdą się zarówno światowe tren-

mentowany dorobek i doświadczenie podmiotu przy-

dy zmian, jak i opiniotwórcze artykuły branżowe.

stępującego, a także wysoki poziom oferowanych

Kolejnym krokiem będą warsztaty i szkolenia dla

przez niego usług. Żaden kongres czy konferencja

członków. Pragniemy zapraszać światowej sławy

nie mogłyby się odbyć bez szeregu świadczeń, które

specjalistów, w tym branżowych ekspertów z ICCA,

są usługami powiązanymi. Katalog usługodawców,

do udziału w organizowanych przez nas spotka-

którzy z punktu widzenia organizatora są kluczowe

niach. Wreszcie charakter eksperckich członków

dla organizacji wydarzenia, jest nieskończonym zbio-

zarządu jest również ogromnym zasobem wiedzy,

rem. SKKP jest organizacją zrzeszającą różnych in-

którym chcemy się dzielić z naszymi członkami.

teresariuszy rynku, która ma wzajemnie sieciować

Jako priorytetową korzyść płynącą z członkostwa

ich lokalnie, wspierać i integrować. Naszym celem

wskazałabym właśnie transfer wiedzy i praktyczne

jest wzmocnienie struktur w różnych miastach Pol-

ski. Dążymy do tego, aby stworzyć pakiet wzajem-

i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli

Gratulujemy zatem jubileuszu 20-lecia działalno-

nych korzyści płynących z członkostwa, do którego

organizatorów Programu. To wyjątkowe gremium

ści SKKP, życzymy powodzenia na następne lata,

zachęcamy kolejnych przedstawicieli branży.

dokonuje wyboru spośród kandydatów i honoru-

a czego Pani życzy Stowarzyszeniu na kolejne de-

je osoby (Ambasadorów) i podmioty (Mecenasów)

kady?

Stowarzyszenie istnieje od 20 lat. Jak Pani zda-

szczególnie zasłużone dla promocji Polski, jako miej-

niem zmienił się ten rynek? Jakie sukcesy udało

sca międzynarodowych spotkań, wydarzeń bizneso-

Przede wszystkim Polsce powinniśmy życzyć jak naj-

się Państwu odnieść w ciągu tych lat, jakie naj-

wych, naukowych, kulturalnych i sportowych. Sto-

większej ilości kongresów i konferencji. A Stowarzy-

większe trudności napotkać?

warzyszenie w strategię rozwoju programu wpisało

szeniu na kolejną dekadę działalności życzę, by rozwi-

wspieranie istniejących w kraju, czterech lokalnych

jając branżę, budując pozytywne relacje i w sposób

Sięgnijmy dwadzieścia lat wstecz, kiedy z determi-

Klubów Ambasadora Kongresów Polskich, skupiają-

konsekwentny profesjonalizując ją – pozyskiwało jak

nacji działaczy społecznych, głównie z inicjatywy pry-

cych profesorów, naukowców i innych zasłużonych,

najwięcej regionalnych, kontynentalnych i światowych

watnych firm turystycznych, zrodziła się koncepcja

uhonorowanych tytułem Ambasadora Kongresów

wydarzeń. Tak, aby Polska plasowała się coraz wyżej

powołania do życia stowarzyszenia, jako struktury

Polskich, jak również inicjowanie powstania kolej-

w światowych rankingach destynacji, a jednocześnie,

niezależnej od administracji publicznej. Było to pio-

nych takich klubów. Powszechną w świecie praktyką

by należycie wykorzystywała wiedzę transferowaną

nierskie działanie, gdyż w owym czasie nie istniały

jest angażowanie lokalnych autorytetów w różnych

podczas kongresów. Nie zapominamy o uczestni-

żadne polskie opracowania na temat turystyki biz-

dziedzinach, szczególnie tych, o znaczących pozy-

kach wydarzeń, jak i lokalnych społecznościach, któ-

nesowej, a samo pojęcie przemysłu ujętego w an-

cjach w strukturach międzynarodowych stowarzy-

rym organizatorzy oferują poszerzanie swojej wiedzy

gielskim akronimie MICE jeszcze nie funkcjonowało.

szeń i organizacji oraz posiadających doświadczenie

i czerpanie korzyści z możliwości networkingu. Wie-

Trudno nie docenić wkładu SKKP w rozwój i profesjo-

w organizowaniu kongresów, konferencji i imprez.

rzymy bowiem w synergię rynku i chcemy ją współ-

nalizację branży zważywszy na wkład naukowy jego

Ten obszar działalności jest szczególnie ważny

tworzyć dla naszych członków.

członków, wśród których byli autorzy pierwszych

dla Stowarzyszenia, doceniamy bowiem znacze-

branżowych publikacji poświęconych temu sektoro-

nie zabiegów podejmowanych przez Ambasadorów

Z Paulą Fanderowską

wi gospodarki, a także twórcy pierwszych branżo-

w procesie ubiegania się o prawo zorganizowania

rozmawiała Marta Klecha

wych targów, czasopism i profesjonalnych szkoleń

międzynarodowego kongresu, konferencji czy innego

dla branży. To właśnie z inicjatywy SKKP powstawały

wydarzenia.

i były publikowane materiały służące studentom i ich
promotorom, a w roku 2002 zrealizowane zostały pierwsze profesjonalne badania stanu turystyki
biznesowej w Polsce. Stowarzyszenie uczestniczyło
we wszystkich najistotniejszych działaniach podejmowanych w obszarze turystyki biznesowej w Polsce, w tym w konsultacjach projektów dokumentów
na szczeblu krajowym przygotowywanych przez ministerstwo właściwe dla turystyki.
Obecnie priorytetowym zadaniem SKKP jest realizacja Programu Ambasadorów Kongresów Polskich i organizacja corocznej Gali Ambasadorów
Kongresów Polskich – co to za program i kim są
wspomniani ambasadorzy?
Program Ambasadorów Kongresów jest flagowym projektem Stowarzyszenia, który funkcjonuje
w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy SKKP
a Polską Organizację Turystyczną (POT).
Kapituła Programu Ambasadorów składa się z reprezentantów różnych środowisk: świata nauki,
środowisk gospodarczych oraz kultury, sportu
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FESTIWAL NIESPODZIANEK
– JAK UNIKNĄĆ KATASTROFY WYBIERAJĄC MIEJSCE NA EVENT

Nie istnieją eventy bez pożarów. Pożar może być mały lub duży. Tragiczny w skutkach lub powodujący wyłącznie wysoki
poziom kortyzolu u event managera. O jednych klient wie, a o innych nie ma pojęcia, ale one zawsze są. Jak to zrobić, by
pracując na żywym organizmie uniknąć prostych, a tragicznych w skutkach błędów na etapie wyboru miejsca na event?
Poniżej seria pytań na linii event manager – personel obiektu, rozwinięcie i podpowiedzi.
- Proszę Pani, ale tu nie ma parkingu.

wiednio wcześniej bez mrugnięcia okiem. Tylko co,
jeśli nie?

Czy to możliwe, że w centrum miasta wojewódzkiego jest obiekt hotelowy bez dziesięciu miejsc

- Naprawdę nie dacie rady przearanżować sali

parkingowych? Możliwe. Czy można zaplanować

w dwie godziny?

zbiórkę przed wyjazdem autokarami w miejscu
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z zakazem zatrzymywania się? Można. Takie rze-

Najpierw część konferencyjna, a wieczorem ban-

czy się zdarzają. Nie tylko nowym graczom. Za-

kietowa. Rozpoczęcie w ustawieniu teatralnym,

miast odkręcać mailing z zaproszeniem, zmieniać

by potem przenieść się do sali balowej pełnej okrą-

na ostatnią chwilę mapkę wydarzenia albo werto-

głych stołów. Ile może trwać wyniesienie dwustu

wać okoliczne obiekty w poszukiwaniu opcji parkin-

krzesełek i dostawienie parkietu, okrągłych stołów

gu – sprawdź wcześniej wszystkie słabe punkty.

i krzeseł w pokrowcach? To zależy od tego, ile rąk

Spytaj o możliwości, cenę, pojemność, odległości

będziemy mieli do pracy i jakie odległości będziemy

i o to, czy w dniu, który cię interesuje, są już

mieli do pokonania. Czasem dwie godziny wystar-

planowane inne wydarzenia, na które przyjadą go-

czą, a czasem nie wystarczą nawet trzy. Więc

ście samochodami, zajmując miejsca parkingowe,

jeśli planujesz przearanżować salę, na przykład by

których możesz potrzebować.

nie zwiększać kosztów scenotechniki, upewnij się
ile hotel potrzebuje na to czasu. A potem zasta-

Creality Sp. z o.o.

Robienie eventu w nieznanej
przestrzeni bez wizji lokalnej,
to trochę jak budowanie domu
z projektem, ale bez zobaczenia działki.
Niby możliwe, ale jednak nikt tego
nie robi.

www.creality.pl

- Jak to, nie możemy montować się dzień wcześniej?

nów się, co będą w tym czasie robili twoi goście.

Czasami wydaje się, że 8 godzin to „świat” dla

- Na zdjęciach to wyglądało inaczej…

firmy, która montuje scenotechnikę. Postawienie ekranów led o szerokości całej sali, ustawie-

Robienie eventu w nieznanej przestrzeni bez wizji

nie światła i dźwięku może jednak zająć znacznie

lokalnej, to trochę jak budowanie domu z projek-

więcej czasu, niż wstępnie zakładaliśmy. Kolejne

tem, ale bez zobaczenia działki. Niby możliwe, ale

5 godzin prób i 10 godzin realizacji wymaga także

jednak nikt tego nie robi. Zdjęcia fałszują odległo-

zmian w ekipie technicznej. Często efektywniej-

ści i kolory, zmieniają perspektywę, pomijają istot-

szym wyjściem jest montaż dzień wcześniej, noc-

ne szczegóły. Pokazują to, co chciał pokazać ich

leg ekipy technicznej i stosunkowo świeże umysły

autor. Będąc na miejscu, możesz sprawdzić, czy

podczas prób i realizacji. Podobne argumenty

ściany przyjmą z łatwością naklejkę i czy da się

można podnieść przy dekoracjach. Jeśli jednak

całkowicie zaciemnić pomieszczenie. Czy można

zorientujesz się zbyt późno, może się okazać, że

wyjść z sali do strefy chillout, gdzie najlepiej ją

sala konferencyjna na dzień przed twoim wyda-

zbudować i w jakim otoczeniu będą się relaksowali

rzeniem będzie niedostępna. Na etapie negocjacji

uczestnicy. Zaplanuj każdy detal, by nie okazało

warunków z hotelem, można uzyskać atrakcyjne

się, ze zdjęcia ze strony www są już dawno nie-

warunki dodatkowego wynajmu sali, później to już

aktualne, a np. jakość zasłon pozostawia wiele do

loteria. Może będziesz wielkim zwycięzcą i w swej

życzenia. A ty, znając siebie i oczekiwania klienta,

wspaniałomyślności personel wpuści cię odpo-

wiesz że to będzie kłopot.

- Ależ ja muszę zmniejszyć to zamówienie. Część

- Dlaczego wcześniej mi Pani tego nie powiedziała?

Zadbaj o zapas planów i odpowiednią informację,
w dedykowanym do takich celów punkcie informa-

gości nie dojedzie.
Pytaj, pytaj i jeszcze raz pytaj. Nawet jeśli masz

cyjnym lub pozostaw materiały w recepcji obiektu.

Przeważnie nie ma kłopotów z dodatkowymi zamó-

dziesięć lat doświadczenia w produkowaniu even-

Zadbaj by nic nie przeszkodziło uczestnikom even-

wieniami. Chyba że chodzi o liczbę pokoi, ta jest

tów. Jeżeli nie jesteś gospodarzem obiektu, jest

tu w pełni w nim uczestniczyć. Zminimalizuj do mi-

w naturalny sposób ograniczona i czasami tego

ktoś, kto wie o nim więcej niż ty. Personel przeżył

nimum proces ich rejestracji.

jednego dodatkowego po prostu już nie ma. Z tego

już niejedno wydarzenie i zna sprawdzone rozwią-

powodu zazwyczaj pierwsze zamówienie dotyczy

zania. Być może za rogiem ktoś za darmo organi-

100% gości, pomimo podpowiadających staty-

zuje wycieczki na księżyc, a po ostatniej wymianie

styk, że 20% nie dojedzie. Warunki anulowania

mebli zostały antyki rewelacyjnie wpasowujące się

zamówień można negocjować i warto o tym pa-

w twoją tematykę wydarzenia. Im więcej słuchasz

miętać. Nikt nie chciałby przykrych niespodzianek,

i pytasz (tylko uwaga: pytania otwarte!), tym wię-

dodatkowych kosztów i rozczarowań z powodu

cej wiesz.

nieopatrznie zaakceptowanych warunków zmian
w umowie z obiektem.

- Dlaczego ci ludzie ciągle gubią mapy, identyfikatory, zaproszenia?

- Od tygodnia próbuję się do Pani dodzwonić…
Są wydarzenia mniejsze i większe. W hotelach,
Trudno potwierdzić wysokość sali konferencyjnej

loftach, centrach konferencyjnych i targowych,

i punktów podwieszeń, a bez tego ostatecznie nie

czy na otwartej przestrzeni. Większość z nich

możesz podpisać umowy z akrobatą tańczącym

ma jakiś układ przestrzeni i przypisanych do niej

na szarfach. Scenariusz pokoju zagadek (choć

atrakcji. Taka mapa czy plan, w formie graficznej

lepiej zabrzmiałoby: escape roomu) wymaga od-

lub jako opis działań i miejsc, czasami trafia do

powiedniego miejsca, gdyż koncepcja opiera się

uczestników mailem, a czasami w formie druko-

o wysypaniu na podłogę piasku. Hotel nie chce

wanej. Bywa na odwrocie identyfikatora lub w mo-

przyjąć twoich list gości i wciąż prosi o uzupełnia-

bilnej aplikacji. I zawsze znajdzie się ktoś, kto nie

nie nowych dokumentów, a ty czujesz się, jakbyś

ma aplikacji, plan zostawił w domu lub zgubił.

trzeci raz powtarzał to samo, tym razem na ich
wzorach.
Automatyzacja, mechanizacja i digitalizacja ścigają się same ze sobą. Coraz mniej jest koniecznych działań człowieka. A jednocześnie wciąż jakość bezpośredniej relacji jest kluczowa. Już na
poziomie wstępnych rozmów z obiektem możesz
ocenić, czy personel doradza i usiłuje zrozumieć
twoje intencje, czy raczej schematycznie odpowiada na pytania. Czy elastycznie podchodzi do
pomysłu, wyłożenia foyer sztuczną trawą, czy
blokuje wszelkie niestandardowe pomysły? Prawdopodobnie później będzie podobnie. Od obiektu
wiele zależy, dobrze mieć w nim sprzymierzeńca.
Zasięgnij opinii, poczytaj, co piszą ludzie, porozmawiaj z personelem na tyle długo, by zdecydować, czy ufasz, że będą dla ciebie wsparciem przy
produkcji.
Czasami nie masz innego wyjścia, wtedy szczególnie zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie na poziomie umowy i potwierdzonych pisemnie ustaleń.

- Jestem veganką – nie ma dla mnie żadnej opcji
na bankiecie…
Znowu: pytaj, pytaj i jeszcze raz pytaj. Tym razem
organizatora. Czy są goście, którzy mają specjalne wymagania np. żywieniowe spowodowane dietą,
wyznaniem lub uczuleniem? Czy są goście z niepełnosprawnością bądź też brakiem znajomości języka
konferencji? Upewnij się, że miejsce, gdzie organizowane jest wydarzenie oraz wszystkie oferowane
w trakcie niego usługi będą dostosowane również
do tych osób. Im wcześniej będziesz znał konkretne
ograniczenia gości, tym łatwiej będzie Ci uzgodnić
wszystko z personelem obiektu.
Natalia Kolasińska – Event Director
Agata Brożek – Dyrektor Zarządzający
Anna Kucharek – Prezes Zarządu 11

EVENTY W KRAINIE TYSIĄCA JEZIOR

Imprezy na wodzie i na lądzie, katamarany elektryczne z możliwością organizacji małych konferencji, transport gości VIP,
firmowe regaty na jachtach, wakepark, a to wszystko w otoczeniu jezior i w mazurskim klimacie – to tylko niektóre atrakcje
proponowane przez spółkę DIAL Entertainment. O szczegółach rozmawialiśmy z Aleksandrem Fereńcem – prezesem spółki.
Kiedy i jak zaczęła się Państwa przygoda
z „krainą tysiąca jezior”?
Nasza przygoda zaczęła się tak naprawdę już
w dzieciństwie, bo zarówno ja, jak i cała nasza
załoga wywodzimy się z tego pięknego regionu
Polski. Dlatego tu chcemy rozwijać nasz biznes
i podnosić jakość usług oferowanych w tej części
kraju. Centra konferencyjne, atrakcje wodne,
hotelarstwo, gastronomia, klub zabytkowych
samochodów – to kwintesencja, która naszym
zdaniem wpisuje się w przyszłe trendy tego
regionu.
Eventy na wodzie cieszą się coraz większą
popularnością. Jak Państwo oceniają ten trend?

12

Aleksander Fereniec

Wyzwaniem jest działanie na tak wielu
płaszczyznach w jednym czasie:
atrakcje wodne, akademia żeglarska,
transport gości vip, działalność
gastronomiczno-konferencyjna
– wszystko to, co proponujemy naszym
klientom jest różnorodne i każdy może
znaleźć w naszym asortymencie coś dla
siebie. Dzięki temu jesteśmy w stanie
tworzyć jedną z bardziej konkurencyjnych
i kompleksowych ofert w kraju.
www.konferencjemazury.pl

Trend eventów na wodzie jest jak najbardziej
zwyżkowy. Jest to dyscyplina sportu idealnie
wpisująca się w nasz region i w zapotrzebowania
branży MICE. My mamy do tego nie tylko
możliwości, które daje nam natura, ale również
szeroką gamę sprzętu, dostarczaną od liderów
z branży: flotę jachtów regatowych czy elektryczne
katamarany przystosowane pod konferencje
dla grup 14-osobowych. Same regaty firmowe
to jeden z najlepszych sposobów na integrację
w zespole lub szeroko rozumiany teambuilding.
Jest to również wspaniała okazja, by przywódcy
mogli sprawdzić jak działa ich zespół. Łatwo
jest wtedy dostrzec, kto tylko się przygląda, kto
stoi z boku, kto łatwo wykonuje polecenia, a kto
wykazuje predyspozycje do bycia liderem. Dlatego
regaty są coraz częściej wybierane przez klientów
jako atrakcja podczas wyjazdów służbowych.
Jak wygląda transport gości VIP? Może Pan
uchylić rąbka tajemnicy?
Powiem krótko: to najwyższej klasy samochody,
jachty, obsługa, czyli wszystko to, co daje radość
z podróżowania. Specjalizujemy się w transporcie
lądowym, bazując na flocie samochodów marki
premium Mercedes-Benz, gamie aut zabytkowych

oraz nowych, ale nie tylko. Jako jedyna firma
w Polsce łączymy usługi transportowe na lądzie
z transportem wodnym najwyższej klasy jachtami
motorowymi, na całym obszarze wielkich jezior.
Każdy u nas znajdzie coś dla siebie.
Spółka jest właścicielem dwóch flagowych
restauracji w Mikołajkach: Portu Smaku oraz
Tawerny Smaku. Co wyróżnia te obiekty? Jaki
jest Państwa przepis na to, by takie miejsce
odniosło sukces?
Przede wszystkim bazowanie na świeżych produktach, które dostarczają nam lokalni przedsiębiorcy. To one przetwarzane przez mistrzów
w swoim fachu pozwalają poczuć smaki Mazur
oraz zapamiętać je na długo. Największym problemem w regionie sezonowym jest utrzymanie jakości na jednakowym, wysokim poziomie,
a moim zdaniem nam, jako nielicznym się to udało.
Restauracje ulokowane są w samym centrum Mikołajek, które od jeziora oddziela tylko i wyłącznie
promenada, także udanemu posiłkowi towarzyszy
„wody szum i ptaków śpiew”.
Co było Państwa największym wyzwaniem? Czy
któreś szczególnie zapadło Panu w pamięć?
Spośród wielu wyzwań, szczególnie trudnym
okazało się dla nas przejęcie obiektu w Lidzbarku Warmińskim i podniesienie jakości usług
w tym miejscu do poziomu reszty naszych działalności. Wyzwaniem jest działanie na tak wielu płaszczyznach w jednym czasie: atrakcje
wodne, akademia żeglarska, transport gości
vip, działalność gastronomiczno-konferencyjna
– wszystko to, co proponujemy naszym klientom
jest różnorodne i każdy może znaleźć w naszym
asortymencie coś dla siebie. Dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć jedną z bardziej konkurencyjnych i kompleksowych ofert w kraju.
Z Aleksandrem Fereńcem
rozmawiała Marta Klecha

OBIEKTY Z HISTORIĄ W TLE
Zamki, pałace, dworki, folwarki - odwieczne marzenie wielu, którzy wcześniej mogli podziwiać je tylko z daleka. Dziś, jak nigdy
wcześniej, są dostępne dla wszystkich jako hotele historyczne. O tej fantastycznej formie zachowania historii architektury i tworzenia
niezapomnianych wrażeń dla ich gości - w rozmowie z Bożeną Szok, prezesem Stowarzyszenia Hotele Historyczne w Polsce.
Jaka jest historia powstania stowarzyszenia?

nia rekomendowali kolejne.

Małżeństwo dziennikarzy, Barbary i Krzysztofa

Co było głównym powodem założenia takiej orga-

Kaniewskich, pod koniec lat 90-tych ub. wieku

nizacji i jaki jest jej główny cel?

pisało do mediów o fenomenie przywracania
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do życia zrujnowanych, zabytkowych budynków

W trakcie spotkania w Staniszowie, poza aktem

z przeznaczeniem ich na cele hotelowe. Przy oka-

założenia stowarzyszenia, podjęto pierwsze próby

zji zbierania materiałów do swych publikacji, spo-

określenia celów i zadań nowej struktury. Wspól-

tykali się z ich nowymi właścicielami. Można więc

nie utworzono statut. Już podczas pierwsze-

powiedzieć, że choć formalnie stowarzyszenie po-

go spotkania wypunktowano najważniejsze cele

wstało 11 lat temu, to rozmowy z ich właścicie-

i zadania, a więc: potrzebę poznania właścicieli

lami trwały wcześniej. Nieuchronnie prowadziły do

obiektów, wymianę doświadczeń i podjęcie roz-

jakiejś formy wspólnego działania. Dlatego warto

maitych wspólnych działań, w tym promocyjnych.

opowiadając historię stowarzyszenia przywołać

Elementem wyczuwalnym na spotkaniu była świa-

tych właścicieli - pionierów, wizjonerów, którzy

domość potrzeby podzielenia się zarówno w kra-

jako pierwsi realizowali ówcześnie swoją roman-

ju, jak i za granicą, dorobkiem architektonicznym

tyczną wizję życia w dworku, pałacu, zamku i po-

oraz własną dumą z tego, co zrobiono. W związku

wiązali ją z funkcją hotelową.

z tym, stowarzyszenie przyjęło zaproszenie do
grupy Hotele Historyczne Europa.

W większości są oni do dziś aktywnymi członkami stowarzyszenia i pięknym przykładem szacun-

Bożena Szok

Hotel historyczny jest jednocześnie
zwykłym i niezwykłym miejscem.
Zwykłym, bo usługa noclegowa
w zamku, pałacu czy dworku musi
spełniać hotelowe kryteria: zapewnić
gościom warunki dobrego wyżywienia
i spokojnego snu. Niezwykłym z kolei
jest dlatego, że nocleg w zabytku
to dodatkowo przeżycie natury
estetycznej i emocjonalnej.

www.hhpolska.com

Co oznacza „hotel historyczny” w praktyce?

ku dla historii, tworząc jednocześnie na naszych

photo by Cz.Czaplinski©2017

oczach jej kontynuację, która trwa w postaci za-

Hotel historyczny jest jednocześnie zwykłym

chowanej i odrestaurowanej architektury. To roz-

i niezwykłym miejscem. Zwykłym, bo usługa noc-

mowy (wywiady) ze mną jako właścicielką Jawo-

legowa w zamku, pałacu czy dworku musi speł-

rowego Dworu, Aurelią i Tomaszem Wekezerami

niać hotelowe kryteria: zapewnić gościom warunki

z Hotelu Podewils w Gdańsku i Zamku Krąg, Joanną

dobrego wyżywienia i spokojnego snu. Niezwykłym

i Krzysztofem Pałyską z Pałacu-Folwarku Galiny,

z kolei jest dlatego, że nocleg w zabytku to do-

Jerzym Donimirskim z Krakowa, Agatą i Wacła-

datkowo przeżycie natury estetycznej i emocjo-

wem Dzidą ze Staniszowa, Zbigniewem Nojszew-

nalnej. Piękne i oryginalne wnętrza zamku, pałacu

skim z Zamku na Skale budowały grupkę wówczas

czy dworku, a nawet sam pokój hotelowy lub jego

anonimowych jeszcze i nieznanych sobie właści-

elementy - może tylko łóżko, jakiś sprzęt, obraz

cieli zabytkowych hoteli. Te rozmowy doprowa-

– mają związek z prawdziwą historią. Nawet

dziły do powstania zorganizowanej struktury.

wtedy, gdy z dawnej struktury budynku niewie-

W efekcie dało to możliwość nie tylko spotkania

le zostało. Niestety, w Polsce wskutek wojny,

i wzajemnego poznania, ale także, biorąc pod uwa-

a nawet bardziej tego, co działo się po niej, wiele

gę ilość osób przybyłych, formalnego utworzenia

zabytkowych obiektów zostało zdewastowanych.

Stowarzyszenia Hotele Historyczne w Polsce

Prowadzono wrogą politykę państwa wobec takich

w czerwcu 2008 roku. Już po dwóch latach liczba

obiektów, a miejscowa ludność chętnie z nich ko-

obiektów się podwoiła. Członkowie stowarzysze-

rzystała, traktującej zamki, pałace i dworki jako

źródła pozyskania materiałów, głównie drewna.

czasem połączone z obiektem głównym budynki

tych działań, które ułatwiają i obniżają koszty

Tym większy szacunek należy się więc nowym

oraz doskonałą akustykę, stąd duży potencjał dla

prowadzenia obiektu. Wynegocjowane na bardzo

właścicielom tych obiektów, którzy odbudowując

organizacji eventów. Do tego istotna jest możli-

dobrych warunkach umowy z dostawcami są

ruinę, myśleli nie tylko o materii przedmiotu, ale

wość rozstawienia hal namiotowych na ogromnej

kluczowym elementem. To ważny cel dla zarządu

i jego duchu. Specyficznym, utraconym, trudnym,

przestrzeni wokół, w otulinie wyjątkowej zieleni.

stowarzyszenia. Dążymy do tego, aby być grupą
hoteli posiadającą najwięcej pokoi noclegowych

ale możliwym do odzyskania „genius loci”. Właściciele tych obiektów to zapewne wizjonerzy i od-

Ile takich miejsc zrzesza stowarzyszenie? Czy

w Polsce. Jesteśmy zainteresowani współpracą

ważni pasjonaci, odpowiedzialni za podjęty projekt

jest to lista zamknięta, czy ciągle przybywa

z organizacjami turystycznymi, promującymi szlaki

odbudowy tych skarbów z kompletnej ruiny.

obiektów historycznych?

historyczne na mapie Polski. Planujemy współpracę
ze szkołami i uczelniami, aby dzieci i młodzież mogły

to

Dziś do stowarzyszenia należy 45 hoteli i 65

ciekawszy.

członków, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej

W przypadku naszych hoteli w stowarzyszeniu,

jest pałaców, dworków i zamków, ale są także

Naszymi zadaniami są też wspólne, przemyślane

za przymiotnikiem „historyczny”, z formalnego

kamienice miejskie. Nie ma większych ograniczeń

rozwiązania marketingowe, promocja marki oraz

punktu widzenia, stoi wpis obiektu do oficjalnego

w przyjmowaniu nowych członków, więc każdy

reprezentowanie jej nie tylko w kraju, ale również

rejestru zabytków - konkretny i konieczny, co

obiekt prywatny wpisany do rejestru zabytków

za granicą.

wynika wprost ze statutu.

ma szansę i jest w stowarzyszeniu mile widziany.

Można
taki

powiedzieć,

zwykły

że

hotel,

hotel

tylko

o

historyczny
wiele

W czym tkwi wyjątkowość tych obiektów?
Podstawowa atrakcyjność hoteli tkwi w ich

zetknąć się z prawdziwą materią historii.

Jednak musi spełniać wysoki standard usług.

Rozważana jest także kwestia dołączenia do

Do stowarzyszenia, które w tej chwili ma

europejskiej sieci Heritage Hotels of Europe, do

bardziej formę klubową, przyjmowani są wyłącznie

której niedawno stowarzyszenie polskie zostało

właściciele hoteli w zabytkach.

zaproszone.

odmienności. Ponadto, jak to zresztą reguluje
polskie prawo, w większości wypadków mamy do

Jakie są Państwa plany na przyszłość?

czy Dworskimi, zatem najczęściej w otoczeniu

Plany na przyszłość związane są z dalszym

obiektu jest zabytkowy, wielohektarowy park,

rozszerzaniem stowarzyszenia i rozwojem wszystkich

czasem także ogród, staw. Nie brak na ogół
pięknych, także wpisanych do rejestru zabytków,
wiekowych drzew. Głównie polskich i europejskich:
lip, jesionów, dębów, buków, ale i egzotycznych,
sprowadzanych i ochoczo zasadzanych przez
byłych

właścicieli.

miejsca,

To

gwarantując

wzmacnia
ciszę

i

atrakcyjność
oderwanie

od

rzeczywistości. Ta wyjątkowa przestrzeń sprzyja
wypoczynkowi i pracy.
Jakie są atuty Hoteli Historycznych w kontekście
potrzeb organizatorów eventów, którzy ciągle
poszukują nowych miejsc na swoje wydarzenia?
Hotele historyczne są interesujące także dla firm
i organizatorów eventów, spotkań firmowych czy
rodzinnych. Gwarantują one niepowtarzalny klimat
i niemożliwą do stworzenia gdzie indziej atmosferę
tkwiąca w zabytkach. Konferencjom i szkoleniom
sprzyjają duże sale balowe i często zadaszone
dziedzińce. Latem - przewiewne altany w ogrodzie z wonią kwitnących roślin. Wiele obiektów
zabytkowych ma także dodatkowe, zewnętrzne,

Z Bożeną Szok
rozmawiała Marta Klecha

czynienia z tzw. Zespołami Pałacowo-Parkowymi
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EVENT W PAŁACOWYM WYDANIU
W Pałacu Romantycznym kiedyś gościł Fryderyk Chopin, dziś może z niego korzystać każdy, kto ceni sobie ciszę, spokój,
kontakt z naturą i wnętrza z historią w tle. Obiekt sprawdzi się zarówno na romantyczny wyjazd we dwoje, jak i biznesowe
spotkanie czy duży, firmowy event w eleganckim stylu. Historię tego miejsca, jego możliwości i plany przybliżyła nam Lidia
Predenkiewicz-Makowska – kierownik Pałacu Romantycznego w Turznie, należącego do Stowarzyszenia Hotele Historyczne.
Kupili Państwo Pałac Romantyczny w 2007 r.,

miasta, gwarantujący ciszę, spokój i kontakt

kilka lat później obiekt zaczął funkcjonować jako

z naturą. Jest to miejsce stworzone dla każdego,

hotel. Jak zmieniło się to miejsce od tego czasu?

kto marzy o odpoczynku i totalnym odcięciu się do
świata. Z myślą o gościach, którzy przyjeżdżają

Właścicielem Pałacu jest firma Arpol – przedsiębior-

do nas indywidualnie, przygotowaliśmy specjalne

stwo rodzinne, którym zarządza mój tata i wspólnie

pakiety usług, które mają umilić im pobyt.

z moim rodzeństwem staramy się go w tym wspierać. Burzliwe wydarzenia historyczne doprowadziły

A co mają Państwo do zaproponowania klientom

pałac do ruiny, dlatego musiał przejść gruntowny

biznesowym?

remont. Ze względu na jego wartość historyczną,
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Lidia Predenkiewicz-Makowska

W 2018 roku odbyło się u nas łącznie
prawie 300 imprez, z czego 41
stanowiły wesela. Uważam, że liczby
te mówią same za siebie i nasz hotel
to miejsce, które pozwala zorganizować
także różne konferencje, czy bankiety.

renowacja obiektu przebiegała pod okiem konser-

Naszym atutem jest przede wszystkim dogodna

watora zabytków. Przywrócono pierwotny wygląd

lokalizacja. Pałac położony jest zaledwie pięć minut

parkowej kaplicy, odrestaurowano pałac, spichlerz

drogi od węzła autostradowego A1. Do dyspozycji

i belweder. W miarę upływu czasu, wychodząc na-

mamy

przeciw oczekiwaniom gości, otworzyliśmy nową

z których największa jest w stanie pomieścić

część hotelową z dodatkową salą konferencyjną na

około 200 osób w układzie teatralnym. Dodat-

ok. 100 osób, komfortowymi pokojami, bawialnią,

kowo dysponujemy kameralnymi salkami na biz-

rozbudowaliśmy również strefę SPA i uruchomiliśmy

nesowe spotkania w mniejszym gronie. Wszyst-

podgrzewany basen zewnętrzny. Dzięki tym wszyst-

kie są wyposażone w sprzęt wysokiej jakości

kim zmianom Pałac niewątpliwie zyskał drugie życie.

i zaprojektowane z dbałością o każdy detal.

Pałac Romantyczny, wbrew temu, co mogłoby się

Salę na konferencję można wynająć dziś niemal

wydawać, to nie tylko wesela.

wszędzie. Dlaczego warto w tym celu przyjechać

sześć

sal

konferencyjno-szkoleniowych,

akurat do Turzna?
W 2018 roku odbyło się u nas łącznie prawie 300
imprez, z czego 41 stanowiły wesela. Uważam,

Konferencja w centrum miasta nie daje uczestnikom

że liczby te mówią same za siebie i nasz hotel to

takiej swobody jak obiekt położony na uboczu, z dala

miejsce, które pozwala zorganizować także różne

od codziennego zgiełku. Jednak nasz pałac to nie

konferencje, czy bankiety. Organizujemy również

tylko sale konferencyjne, to aż 16 ha parku, który

wiele imprez hotelowych, między innymi: andrzejki,

idealnie sprawdzi się jako miejsce na integrację

dni gęsiny, walentynki, bale karnawałowe i spotkania

w

świąteczne. Z uwagi na bogatą historię oraz fakt,

rozbudowane zaplecze SPA, podgrzewany basen

że w tym miejscu dwukrotnie przebywał Fryderyk

zewnętrzny, specjalne menu konferencyjne oraz

Chopin, nasz obiekt jest idealnym miejscem na

atrakcyjna oferta alkoholi. Otoczenie zieleni, duży,

organizację

marcu

bezpłatny parking i baza noclegowa na ponad 150

2019 r. zorganizowany został I Międzynarodowy

osób to tylko niektóre argumenty, które przemawiają

V Ogólnopolski Pianistyczny Konkurs Chopinowski

za tym, że to właśnie tutaj warto zorganizować

w Turznie. Natomiast w sierpniu 2019 organizowany

imprezę firmową.

wydarzeń

kulturalnych.

W

plenerze.

Dodatkowymi

atutami

są

też:

będzie II Mistrzowski Kurs Pianistyczny, na który

www.palac-romantyczny.com

już teraz serdecznie wszystkich zapraszam. Pałac

Z Lidią Predenkiewicz-Makowską

Romantyczny to obiekt położony z dala od zgiełku

rozmawiała Marta Klecha

EVENTY Z KRÓLEWSKIM CHARAKTEREM
W zbudowanym przez przyjaciela i doradcę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Pałacu Mała Wieś, po wojnie odpoczywali
m.in. Cyrankiewicz, Gomułka czy Nina Andrycz. Dziś tradycja miesza się tu z nowoczesnością, a goście mogą liczyć na
niezapomniany pobyt w historycznej posiadłości, przy jednoczesnym korzystaniu ze wszystkich udogodnień nowoczesnego
centrum konferencyjnego. O szczegóły tego miejsca zapytaliśmy Justynę Kachel – dyrektor ds. sprzedaży z Pałacu Mała Wieś.
Jaka jest historia Pałacu Mała Wieś?
Pałac został zbudowany przez Bazylego Walickiego,
przyjaciela i doradcę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1786 r. Projekt pałacu stworzył Hilary Szpilowski, słynny polski architekt, kreator wielu
znanych klasycystycznych pałaców. Właściciel Małej
Wsi - Bazyli Walicki, rozpoczął tradycję goszczenia
w pałacu ludzi sławnych i honorowych. Przebywał tu
król, o czym do dziś przypomina pamiątkowy kamień
w przypałacowym parku.
Co działo się z obiektem w okresie II Wojny
Światowej?
W pierwszych latach wojny na terenie Pałacu
stacjonowali Niemcy, którzy zarządzali stąd okręgiem obejmującym ziemię grójecką. Równolegle
z Niemcami, ówcześni gospodarze - rodzina Morawskich, prowadzili działalność konspiracyjną – schronienie w Pałacu znajdowali bezdomnii prześladowani.
Po Powstaniu Warszawskim i eksodusie Warszawy,
azyl w obiekcie znalazło wiele osób.
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Co dziś jest największą atrakcją pałacu w kwestii
organizacji wydarzeń biznesowych?

Pałac Mała Wieś

Eventy fabularyzowane to te, dzięki
którym uczestnicy bardziej wczuwają
się w historię miejsca. Dzięki ubraniom
i rekwizytom przenoszą się do innej
epoki. Takie wydarzenia pozwalają lepiej
poznać życie codzienne w przeszłości
i lepiej wczuć się w atmosferę miejsca,
w którym odbywa się event.

www.palacmalawies.pl

Pałac Mała Wieś to nie tylko sam budynek Pałacu
- to cały kompleks, po wjeździe do którego, nasi
goście już czują doskonale atmosferę miejsca. Tu na
każdym kroku tradycja miesza się z nowoczesnością.
Wrażenie robi ponad 30-hektarowy teren: ogród
francuski, ogród różany, przepiękny staw – to miejsca
malownicze, piękne. Przebywanie w nich uspokaja
i sprawia, że goście mogą odpocząć od stresów dnia
codziennego na łonie natury.
Zabytkowy Pałac, oficyny, restauracja Stara Wozownia oraz najnowsze budynki: Nowa Oranżeria, budynki
hotelowe – Spichlerz i Dom Ogrodnika, czy najnowsza inwestycja – nowoczesna Szklarnia, to miejsca
niezwykłe, doskonale wplecione w charakter całej
posiadłości.
Największą atrakcją jest świadomość przebywania
w miejscu historycznym przy jednoczesnym korzystaniu
ze wszystkich udogodnień, jakie daje nowoczesne
centrum konferencyjne.
Goście są zainteresowani historią miejsca – bardzo
często organizujemy dla nich zwiedzanie z przewod-

nikiem, desery w pałacowej Herbaciarni oraz degustację wina prowadzoną w pałacowej Winiarni.
Dodatkowo staramy się promować na każdym kroku
lokalny produkt, jakim jest jabłko. Świeże jabłka, małowiejska szarlotka czy regionalny cydr są nieodłącznymi elementami naszej kuchni.
Który z elementów Państwa oferty MICE cieszy
się największą popularnością?
Organizujemy dużo konferencji i szkoleń, w które staramy się wplatać w czasie wolnym elementy związane z historią miejsca i z samym regionem. Staramy się zainteresować gości historią proponując
wycieczki z przewodnikiem po zabytkowym pałacu,
wycieczki rowerowe na terenie pałacowych ogrodów
i poza nim. Specjalnością regionu są jabłka i to, co
można z nich wytwarzać. Niesłabnącą popularnością
cieszą się warsztaty cydrowe, a także warsztaty
winiarskie. W bogatej ofercie gastronomicznej posiadamy wiele gatunków lokalnego cydru i win, również
polskich.
Czym są eventy fabularyzowane?
Eventy fabularyzowane to te, dzięki którym uczestnicy bardziej wczuwają się w historię miejsca.
Dzięki ubraniom i rekwizytom przenoszą się do innej epoki. Takie wydarzenia pozwalają lepiej poznać
życie codzienne w przeszłości i lepiej wczuć się
w atmosferę miejsca, w którym odbywa się event.
Często są to gry plenerowe, które swą fabułą wciągają uczestników. Stroje są jedynie dopełnieniem.
W Pałacu po wojnie odpoczywali m.in. Cyrankiewicz,
Gomułka, Nina Andrycz. Czy istnieje jakaś anegdota,
historia, która do dziś jest u Państwa wspominana
w związku z którąś z takich historycznych wizyt?
Dzięki Ninie Andrycz, która była gospodynią Pałacu
możemy pochwalić się jedną z najpiękniejszych łazienek w Polsce! Znajduje się ona w zabytkowym Pałacu
i jest częścią Apartamentu Książęcego. Nie jest to
zwykła łazienka, a piękny pokój wypoczynkowo – kąpielowy, w którym z resztą wisi wielki portret Niny
Andrycz.
Z Justyną Kachel
rozmawiała Marta Klecha

HOTEL IDEALNY NA EVENT
Organizacja wydarzenia często zaczyna się od wyboru miejsca.
Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze obiektu hotelowego?

Dziś hotelarze nie mają wątpliwości, że oczekiwania
klienta biznesowego są inne, niż jeszcze klika lat
temu, a cena schodzi na dalszy plan. Zdecydowanie
ważniejsza jest ciekawa oferta, która zapewni
doskonałe warunki do organizacji konferencji,
szkoleń, spotkań integracyjnych, kolacji, eventów
plenerowych, targów, wystaw i niezapomnianych
bankietów. Zarówno kameralnych, jak i tych
tworzonych z rozmachem, nawet dla tysiąca gości.
Hotel idealny dla klienta korporacyjnego powinien
być wyjątkowy pod wieloma względami. Obok ilości
ciekawych sal, możliwości aranżacji, wielkości
i komfortowych pokoi, powinien wyróżniać się
dogodną lokalizacją, oryginalnym wystrojem,
malowniczym plenerem, najwyższą jakością usług,
przyjazną, profesjonalną i doświadczoną obsługą
czy wykwintną kuchnią, dopasowaną do charakteru
wydarzenia. Powinien jednak przede wszystkim
spełniać swoją funkcję przy organizacji wielu,
często bardzo różnych wydarzeń. Czym innym
jest bowiem kameralne, biznesowe spotkanie,
szkolenie dla kilkudziesięciu osób, firmowy
jubileusz w eleganckiej oprawie, a czym innym jest
organizacja międzynarodowej konferencji dla tysiąca
uczestników, czy plenerowej akcji promocyjnej.
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Windsor Hotel

Wybór hotelu jako obiektu eventowego
to zawsze duże i ważne wyzwanie. To od
jego charakteru w dużej mierze zależeć
będzie całość wydarzenia i to przede
wszystkim on pozwoli nam stworzyć
odpowiednią atmosferę, w dany sposób
zorganizować prezentacje podczas
konferencji, zaproponować dane formy
poczęstunku, ilość miejsc noclegowych
czy rodzaj wieczornych atrakcji.
www.windsorhotel.pl

Dlatego wybór hotelu jako obiektu eventowego
to zawsze duże i ważne wyzwanie. To od jego
charakteru w dużej mierze zależeć będzie całość
wydarzenia i to przede wszystkim on pozwoli nam
stworzyć odpowiednią atmosferę, w dany sposób
zorganizować prezentacje podczas konferencji,
zaproponować dane formy poczęstunku, ilość
miejsc noclegowych czy rodzaj wieczornych atrakcji.
Podstawą organizowanych na wyjeździe konferencji
czy szkoleń jest ilość miejsc, zaplecze techniczne
i sprzęt multimedialny. Natomiast jeśli tego typu
wydarzenia połączone są z firmowym wyjazdem
integracyjnym, powinniśmy zadbać o walory
turystyczne miejsca i dodatkowe atrakcje. Dzisiejsze
obiekty hotelowe współpracują z agencjami
eventowymi, zapewniając gościom biznesowym
rozrywkę na najwyższym poziomie i pozwalają

precyzyjnie dopasować ofertę do oczekiwań
i możliwości klienta, z maksymalnym nastawieniem
na jakość oraz elastyczność: od kameralnych
spotkań przy ognisku, po emocjonujące eskapady
dla fanów adrenaliny.
Hotel powinien zapewniać atrakcje na terenie
obiektu oraz w jego okolicy. Niektóre hotele
zlokalizowane są w urokliwych miejscach, np. nad
jeziorem, dzięki czemu uczestnicy wyjazdu mogą
poczuć spokój, bliskość natury oraz aktywnie
spędzić czas w lesie czy nad wodą, cieszyć się
czystym powietrzem i bliskością malowniczego
jeziora. Tak położone obiekty, dzięki gęstej sieci
ścieżek spacerowych i tras rowerowych oraz
możliwość uprawiania sportów wodnych i np.
nauki żeglowania – stanowią doskonałą okazję do
spotkań służbowych, ale także idealny czas na
relaks i odpoczynek, z dala od miejskiego zgiełku.
Można rzec, że w takich obiekty hotelowych biznes
to prawdziwa przyjemność.

ZEJDŹ Z UTARTEGO SZLAKU I POSTAW NA SZCZAWNICĘ

Organizacja konferencji dla dużej firmy zawsze stanowi nie lada wyzwanie. Eventy w dużych miastach czy wyjazdy
integracyjne do znanych ośrodków biznesowych tuż za miastem, powoli odchodzą do przeszłości. Nowoczesne firmy
oczekują dziś oryginalnych wnętrz, najwyższej klasy obsługi oraz wyjątkowych doświadczeń. To wszystko oferuje Grupa
Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica.
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Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica

Grupa Thermaleo i Uzdrowisko
Szczawnica, na stosunkowo małej
powierzchni pienińskiego kurortu,
stworzyły wyjątkową w skali kraju,
strefę biznesowo-wypoczynkową.
Kompleks to nie tylko szeroka baza
noclegowa, od klimatycznych willi do
5 gwiazdkowego Modrzewie Park Hotel,
ale także duży obiekt konferencyjny wraz
z bazą gastronomiczno-rozrywkową.
www.thermaleo.pl

Od przedstawicieli branży MICE wymaga się wciąż
nowych pomysłów, nieszablonowych lokalizacji i zaskakujących rozwiązań. Coraz trudniej zachwycić
wymagającego klienta biznesowego, który od lat
bywa na wysokiej klasy wydarzeniach i konferencjach. Dlatego warto postawić na wyjątkową lokalizację, oferującą szereg atrakcji, wśród których
każdy znajdzie coś dla siebie. Takim miejscem z pewnością jest Szczawnica. Grupa Thermaleo i Uzdrowisko Szczawnica, na stosunkowo małej powierzchni
pienińskiego kurortu, stworzyły wyjątkową w skali
kraju, strefę biznesowo-wypoczynkową. Kompleks
to nie tylko szeroka baza noclegowa, od klimatycznych willi do 5 gwiazdkowego Modrzewie Park Hotel,
ale także duży obiekt konferencyjny wraz z bazą gastronomiczno-rozrywkową.

pleksu stanowiąc jego trzon i serce przy organizacji
spotkań i konferencji. Niepowtarzalne wnętrza połączone z nowoczesnymi technologiami, pozwalają
na realizację spektakularnych wydarzeń. W Dworku
znajduje się sala z pełnym wyposażeniem kinowym,
świetnie sprawdzająca się przy imprezach takich jak
koncerty, premiery filmów, spektakle, wystawy i prezentacje produktów, a także pokazy mody.

Pełna gama możliwości

Urok kurortu połączony
z nowoczesnym Uzdrowiskiem

Modrzewie Park Hotel jest pierwszym 5-gwiazdkowym hotelem w Pieninach, który sprawdza się
w przypadku najbardziej wymagających klientów.
Odrestaurowana willa z ponad 80-letnią historią,
z 17 luksusowymi pokojami, idealnie nadaje się na
kameralne spotkania, np. narady zarządu. Wieczorne spotkania mogą się także odbywać się w hotelowym barze, przy nastrojowej muzyce i degustacji
win, a latem na tarasie z pięknym widokiem na Pieniny. Położona na parterze restauracja, specjalizująca
się w kuchni międzynarodowej, połączonej z lokalnymi specjałami, zadowoli każdego. O komfort ciała zadbają specjaliści z Centrum Wellnes & Spa.
Niebawem, na przełomie 2019/2020, kompleks
wzbogaci się o nowoczesny, łączący wiele funkcji hotel Pieniny Grand, w którym pokoje z niepowtarzalnym widokiem na górską panoramę, będą
spełniały standardy czterech i pięciu gwiazdek. Co
więcej, oprócz szerokiej oferty Medical Spa & Wellnes, będzie można skorzystać z restauracyjnego
i barowego menu, oraz sali konferencyjnej z pełnym
zapleczem technicznym umożliwiające realizację najbardziej wymagających eventów.
Do dyspozycji gości jest również, położony obok,
Dworek Gościnny, jedno z najważniejszych centrów
kulturalnych regionu. Budynek, także nalezy do kom-

Na wzgórzu, w samym centrum Uzdrowiska usytułowany jest 3-gwiazdkowy Hotel Nawigator, który łączy w sobie klasykę z nowoczesnością. Przestrzenna
sala restauracyjna oraz sąsiadujący z nią bar w połączeniu z dużą liczbą miejsc noclegowych, oraz salą
konferencyjna oferuje profesjonalną obsługę różnorodnych wydarzeń.

Ważnym aspektem działalności kompleksu jest także
bogata oferta kulinarna. W zabytkowej Willi Marta
działa restauracja Bohema serwująca słynne ręcznie lepione pierogi. Atmosfera zabytkowego budynku,
w którym spotykała się przedwojenna awangarda,
wciąż działa jak magnes. W Willi Marta można również spędzić noc, w stylowym pokoju lub na zabawie
do białego rana.
Na spragnionych autentycznego góralskiego ducha
czeka Piwnica Zbójnicka, w której regularnie występują lokalne kapele. A na ciężki poranek po udanej nocy najlepiej sprawdza się szklanka wody ze
szczawnickiej Pijalni Wód Mineralnych, mieszącej
się w historycznym centrum Szczawnicy, przy placu
Dietla. W tym przepięknym zakątku toczy się życie
kurortu, które najprzyjemniej podziwiać znad filiżanki
kawy czy kieliszka Cuvee Speciale Szczawnica na
tarasie uroczej Cafe Helenka.
Na spragnionych przygód czekają również spływy kajakowe, górskie wędrówki, off road czy jazda konna.
O urokach Szczawnicy najlepiej więc przekonać się
na własną rękę!
Grupa Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica

WYPOCZYNEK I BIZNES NAD BRZEGIEM MORZA
Doskonała lokalizacja w Dźwirzynie koło Kołobrzegu, położenie obiektu zaledwie 80 m od linii brzegowej Morza Bałtyckiego
i bogata infrastruktura tworząca dobre warunki dla firm, czyni Hotel Senator idealnym miejscem dla biznesu. O szczegółach
rozmawialiśmy z Joanną Obertaniec - MICE managerem Hotelu Senator, należącego do Grupy Hoteli Nadmorskich.
Hotel Senator jest wyjątkowy pod kątem architektonicznym, wyróżniającym się na tle obiektów
nadmorskich. Jaka jest jego historia?
Kompleks istnieje od 2001 roku. Powstał w miejscu,
w którym wcześniej istniały słynne „okrąglaki” łódzkiego, międzyzakładowego ośrodka „Włókniarz”. Gdy
powstawał Hotel Senator, nie miał sobie równych
w naszym regionie, a pod względem rozmachu inwestycji uchodził za jedno z najbardziej luksusowych
miejsc wypoczynku nad polskim morzem. Do dziś
cieszy się opinią miejsca o bardzo wysokim standardzie usług, a przede wszystkim wspaniałej lokalizacji.
Dla klienta biznesowego to może być idealna okazja, by połączyć spotkania biznesowe z odpoczynkiem. Co obiekt proponuje klientom MICE?

26

Joanna Obertaniec

Senator jest hotelem na każdą pogodę
i na każdą porę roku. W naturalny
sposób łączy biznes z atmosferą pobytu
nad morzem, co na pewno wyróżnia go
na tle innych miejsc. Rozbudowujemy
się według myśli i idei twórców Grupy
Hotele Nadmorskie, którzy postawili
sobie wspaniały cel: stworzyć miejsca
wypoczynku, które są nie tylko stylowe
i spełniają najwyższe standardy, ale
przede wszystkim mają urok i przyjazną
atmosferę.
www.hotelsenator.pl

Nasz hotel zadowoli każdego z gości. Zapewniamy
idealne warunki do organizacji pobytów integracyjnych i biznesowych. Posiadamy nowoczesne wyposażenie, unikatowe możliwości techniczne, odpowiednią infrastrukturę. Hotel posiada 124 pokoje
i apartamenty. Na miejscu znajdują się aż dwie, różniące się wystrojem restauracje: Arena i Oranżeria. Organizujemy wydarzenia outdoorowe do 1000
osób. Alternatywą dla spędzenia wolnego czasu
przy wieczornych, muzycznych koncertach fortepianowych i saksofonowych jest lobby bar i ekskluzywny
klub nocny w angielskim klimacie. Sale konferencyjne
zostały zaprojektowanie specjalnie z myślą o najważniejszych potrzebach biznesu. Posiadamy cztery
klimatyzowane i zaciemniane sale, z możliwością dowolnej aranżacji ustawień. Największa z nich może
pomieścić aż 220 osób.
Po pracy dobrze się zrelaksować i zregenerować.
Co mamy do wyboru?
Położenie obiektu nad samym brzegiem morza,
w otoczeniu lasów, zachęca do organizacji imprez
w plenerze. Hotel posiada kręgielnię z 6 torami, jako
nieliczni w okolicy posiadamy pełnowymiarowy, basen
pływacki, mamy u siebie także pierwszą w Polsce
Akademię Nurkowania PADI Dive Resort, w której
można spróbować nurkowania w basenie. Jedną
z naszych ostatnich inwestycji, a zarazem absolutną nowością jest taras zewnętrzny z saunami

i jacuzzi pod gołym niebem. Z kolei w naszym Bursztynowym SPA można skorzystać z ponad 100 różnych zabiegów. Senator jest więc hotelem na każdą
pogodę i na każdą porę roku. W naturalny sposób
łączy biznes z atmosferą pobytu nad morzem, co na
pewno wyróżnia go na tle innych miejsc.
A które okoliczne atrakcje są najbardziej chwalone przez gości?
Ścieżki rowerowe. Rower z roku na rok staje się
w Polsce coraz bardziej popularną formą aktywności, a nasi goście jeżdżą coraz więcej i coraz dalej.
Hotel dysponuje własną wypożyczalnią rowerów. Nic
jednak nie przyciąga tak, jak morskie przygody i obcowanie z naturą. Wyprawy grup konferencyjnych na
połów dorsza na pełnym morzu są ogromnie popularną formą spędzania wolnego czasu. Na kuter można
wejść bez własnego sprzętu, wszystko, co potrzebne do połowu, znajduje się na pokładzie. Bałtyk to
też idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych,
takich jak kitesurfing i windsurfing. Dla osób, które
zdecydują się zarezerwować dłuższy pobyt, proponujemy jednodniowy, zagraniczny rejs statkiem pasażerskim „Jantar” po Morzu Bałtyckim. Jest on
połączony z pobytem na malowniczej wyspie Bornholm w Danii.
Czym Hotel Senator zaskoczy nas w przyszłości?
Hotel jest w trakcie rozbudowy. Powstanie jeszcze
jeden budynek (132 dodatkowe pokoje, o 5-gwiazdkowym standardzie, w tym apartamenty z widokiem
na morze). Ogromnym atutem będzie sala bankietowa na paterze tego budynku, o powierzchni 600 m2,
dla 330 osób. Rozbudowujemy się według myśli
i idei twórców Grupy Hotele Nadmorskie, którzy
postawili sobie wspaniały cel: stworzyć miejsca wypoczynku, które są nie tylko stylowe i spełniają najwyższe standardy, ale przede wszystkim mają urok
i przyjazną atmosferę. Hotel Senator, jak i pozostałe
dwa hotele należące do Grupy Hotele Nadmorskie:
Hotel Unitral i Hotel Lidia to miejsca, w których każdy znajdzie źródło inspiracji i odżywczej energii dla
biznesu i rodziny.
Z Joanną Obertaniec
rozmawiała Marta Klecha

Miejsca eventowe

PRZESTRZEŃ IDEALNA NA KAŻDY EVENT
Jesteśmy jednym z największych centrów rozrywki w Polsce.
Zapewniamy warunki niezbędne do organizacji każdego eventu.

event katalog 2019/2020
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Na blisko 6500 m2 powierzchni znajdują się:
dwie nowoczesne sale konferencyjne | parkiet | dwie kameralne sale
VIP | antresola | bowling i bilard | restauracja | ogródek zewnętrzny
z placem zabaw | plac zabaw z trzema strefami dla dzieci | 3 bary |
bezpłatny parking na teranie nieruchomości - 450 miejsc postojowych.
Wszystkie sale są klimatyzowane oraz wyposażone w urządzenia
audiowizualne. Oferujemy pełny zakres usług cateringowych, a nasz
zespół pomoże skomponować menu idealnie dopasowane do potrzeb
Gości. Jesteśmy w stanie zorganizować event do 3000 osób.
W naszym portfolio są imprezy integracyjne, konferencje, szkolenia,
warsztaty, koncerty czy prezentacje produktów.

Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta
ul. Jagiellońska 82b, 03-301 Warszawa
tel.: 22 18 28 023, 22 18 28 024, 22 18 28 025
eventy@hulakula.com.pl
www.hulakula.com.pl

Miejsca eventowe

ODKRYJ ŚWIAT MAGICZNEJ ZABAWY W CHORZOWIE!

event katalog 2019/2020
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Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko to jedyne takie miejsce na Śląsku
i największy park tematyczny w Polsce. Od 60 lat zapewnia doskonałą
zabawę gościom w każdym wieku. Na 26 ha zlokalizowanych jest ponad
40 atrakcji, w tym dziecięcych, familijnych oraz ekstremalnych. Zabawa
w Legendii to idealna propozycja nie tylko dla osób indywidualnych,
ale także dla firm, przedsiębiorstw, szkół i biur podróży. Imprezy
integracyjne, eventy, pikniki firmowe czy spotkania biznesowe
w wyjątkowej atmosferze naszego parku z pewnością na długo zapadną
w pamięć! Legendia to również bogate zaplecze gastronomiczne,
w tym klimatyczna Oberża Lecha mogąca pomieścić nawet 300 gości.
To doskonałe miejsce do organizacji spotkań biznesowych, śniadań
prasowych, kolacji firmowych, ale również Wigilii, wesela, czy Sylwestra.
Menu każdorazowo dopasowywane jest do potrzeb i oczekiwań klienta.
Masz własny pomysł lub pytania? Skontaktuj się z nami. Przygotujemy
ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb!

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko
Plac Atrakcji 1, 41-501 Chorzów
tel.: 666 031 196
info@legendia.pl
www.legendia.pl

Miejsca eventowe

Centrum
Konferencyjno-Biznesowe

Centrum
Konferencyjno-Biznesowe

TEXAS CENTRUM KONFERENCYJNO-BIZNESOWE
7 sal konferencyjno-szkoleniowych, hotel w klimacie Dzikiego Zachodu
i oryginalna, amerykańska kuchnia - to zaledwie część oferty TEXAS
Centrum Konferencyjno-Biznesowego.
W Żorach powstało nowoczesne centrum szkoleniowe, które pozwala
na organizację konferencji, warsztatów i imprez firmowych dla ponad
400 uczestników. Do dyspozycji naszych Gości są zarówno duże
sale na panele i zjazdy, jak i kameralne wnętrza idealne na warsztaty
i pracę w grupach. Specjalnie z myślą o spotkaniach integracyjnych
przygotowaliśmy także pakiet zajęć… w kowbojskim klimacie. Jeśli
szukasz wyjątkowego pleneru, wynajmij Amerykański Park Rozrywki
Twinpigs na wyłączność!

www.twinpigs.zory.pl
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TEXAS Centrum Konferencyjno-Biznesowe
ul. Katowicka 24, 44-240 Żory
tel.: 32 416 08 06
bok@twinpigs.zory.pl
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POSTINDUSTRIALNA STREFA ADRENALINY
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Na zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej 5ha terenie przygotowaliśmy
m.in.: szutrowy tor dla pojazdów buggy i wyścigów wraków, trasę samochodów terenowych, poligony paintball, a także coś dla fanów zabawy na wysokościach: tyrolka, ścianka wspinaczkowa i skoki wahadłowe
z dachu budynku i inne atrakcje.
Postindustrialna przestrzeń pełna kontrastów minionych epok nadała
temu miejscu indywidualny charakter.
Kompleksowo organizujemy pikniki, imprezy integracyjne oraz eventy specjalne dla firm, a także niezapomniane wieczory kawalerskie
i panieńskie.
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Zapraszamy również wycieczki szkolne i rodziców poszukujących pomysłu na unikalne urodziny dla dzieci i młodzieży na Śląsku.

Pokoju13.pl
ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
tel.: 692 668 412, 500 058 963
biuro@utopiaevent.pl
www.Pokoju13.pl

Miejsca eventowe

KAJTUR EVENT - POLIGON
,,POLIGON” – Park Rozrywki Wybitnie Konferencyjny & Eventowy,
to obiekt położony na 14ha przepięknego terenu, 9km od morza,
500m od rzeki. Największy na zachodnim pomorzu kompleks zdolny
pomieścić 1500 osób, posiadający Salę Rycerską na 200 osób, 3 pola
paintballowe, park linowy, tor quadowy i off-road, grodzisko, strzelnicę,
ośrodek szkolenia taktycznego i saperskiego, łowisko oraz rewelacyjne
warunki eventowe i teambuildingowe.

www.kajtur.pl
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Kajtur Event s.c.
Chełm Gryficki 14, 72-320 Trzebiatów
tel.: 606 197 652
info@kajtur.pl

35

Miejsca eventowe

NAJLEPSZE IMPREZY INTEGRACYJNE

event katalog 2019/2020
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PitStop-Gdańsk – wyjątkowe miejsce w Trójmieście mieszczące się na
bursztynowym Stadionie Energa Gdańsk, które niezależnie od wieku
zapewni każdemu niesamowitą dawkę emocji. Dwa tory – całoroczny
halowy z gokartami elektrycznymi światowego lidera OTL oraz
największy w Trójmieście sezonowy z gokartami spalinowymi pozwalający
na ściganie się nawet 16 zawodników jednocześnie, arena paintballa
elektronicznego Zoltar Apokalipsa w industrialnym klimacie, park
trampolin, dwa baseny z gąbkami, airtrack czy poduszka pneumatyczna
do skoków tylko zwiastują początek dobrej zabawy. To świetny wybór na
niezapomnianą imprezę integracyjną, nietuzinkowe urodziny dla dzieci
czy ciekawą atrakcję na wieczór panieński lub kawalerski. Dla agencji
eventowych przewidziana prowizja.

PitStop-Gdańsk
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk
tel.: 733 870 870, 731 383 838
manager@pitstop-gdansk.pl
www.pitstop-gdansk.pl

Miejsca eventowe

TOSKANIA NA MAZOWSZU
Winnica Dwórzno, zwana „mazowiecką Toskanią”, to największa winnica
na Mazowszu i jedna z większych w kraju. Wina gronowe oraz owocowe
produkowane są tu tradycyjnymi metodami.
38

Dwórzno, położone tylko 40 km od Warszawy, jest miejscem czystym
ekologicznie. Dzięki otoczeniu natury o każdej porze roku stanowi
piękny kierunek enoturystyczny oraz wymarzoną lokalizację na eventy
plenerowe i nie tylko. Liczące 50 ha gospodarstwo jest w stanie
przyjąć nawet kilka tys. gości, jak w przypadku naszego corocznego
Święta Wina.
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Nowoczesna hala przetwórni to również miejsce pełne atrakcji.
Zwiedzanie jej i poznanie procesu produkcji wina to niezwykle cenne
doświadczenie. Przestronne pomieszczenia można zagospodarować
w dowolny sposób, dzięki czemu atrakcyjne eventy można organizować
przez cały rok.

Winnica Dwórzno
ul. Spokojna 47, 96-320 Dwórzno
tel.: 605 302 031
gowin@dworzno.pl
www.dworzno.pl

Miejsca eventowe

CZEREŚNIOWY SAD NA KAŻDĄ OKAZJĘ
Jeżeli szukasz miejsca które sprawi, że Twoje przyjęcie będzie niezapomniane, jeżeli pragniesz czegoś innego niż oferowane rozwiązania to
„Czereśniowy Sad” jest rozwiązaniem dla Ciebie.
Jesteśmy rodzinną firmą, która zaspokaja rosnące zapotrzebowanie
na niebanalne miejsca do organizacji przyjęcia. Kierując się hasłem
„wyjątkowa okazja wymaga wyjątkowej oprawy” prezentujemy państwu
„Czereśniowy Sad”.

ALAMO Małgorzata Siedlecka
Podole 27, 05-600 Grójec
tel.: 601 338 631
siedlecka.malgorzata@wp.pl, kontakt@czeresniowy-sad.pl
www.czeresniowy-sad.pl
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Miejsca eventowe

NIEPRZECIĘTNA MUZYKA
Club Stereo powstał z myślą o kliencie wymagającym, który ma wysokie
poczucie estetyki oraz nieprzeciętne gusta muzyczne. Stanowi
doskonałe miejsce do organizacji wszelkiego rodzaju eventów, w tym
imprez firmowych, spotkań biznesowych i imprez okolicznościowych.
Klub mieści ponad 500 osób (3 sale z barami i dwa VIP roomy). Każda
z sal posiada niezależne nagłośnienie oraz sprzęt do wizualizacji. Club
Stereo oferuje własny catering.

CLUB STEREO
ul. Nowy Świat 21, 00-029 Warszawa
tel.: 500 000 519, 600 292 740
stereo@clubstereo.pl, rezerwacje@clubstereo.pl
www.clubstereo.pl

Miejsca eventowe

THE VIEW – LIKE NO OTHER
Zaplanuj swój event 122m ponad codziennością!
The View to przełom w dotychczasowym wyobrażeniu o miejscach
eventowych - do dyspozycji mamy 2 poziomy klubu: 28 piętro oraz 32
piętro (rooftop).

POZIOM 28 to ok. 450m2 przestrzeni eventowej, podświetlany bar, 41
skórzane loże ze stolikami, dance floor, DJ-ka z nagłośnieniem, 2 piękne
tarasy widokowe, TV wall oraz oddzielna sala VIP.
POZIOM 32 to najbardziej spektakularne miejsce na dachu budynku
(370m2) – Roof Top z panoramą miasta 360° - niczym nieograniczony
widok.
Przed niepogodą chroni specjalnie zaprojektowany dach oraz ruchome,
szklane ściany i ogrzewanie. Na dachu znajduje się duży bar, białe loże
i podświetlane stoliki, DJ-ka z nagłośnieniem oraz roślinność, która sprawi,
że miejsce to zapisze się w pamięci każdego gościa jako miejska oaza.

www.theview.pl
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Klub The View
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
tel.: 530 345 243
iza@theview.pl

Miejsca eventowe

PIĘKNO - EVENTOWA PRZESTRZEŃ Z DUSZĄ!

42

Piękno w Warszawie rozgościło się na dobre. Wszystko dla spełnienia
Waszych marzeń, pobudzenia zmysłów, poczucia harmonii otaczającego
nas świata. To właśnie tu, gdzie historia przeplata się z duchem
nowoczesności, gwarantujemy wydarzenia obfitujące w niezapomniane
doznania. Każdy gość to dla nas zupełnie nowe wyzwanie, którego nie
boimy się podjąć. Przekraczamy granice, przełamujemy stereotypy
i odrzucamy rutynę. Wszystko po to, by jak najlepiej oddać unikatowość
każdego wydarzenia.
Idealne miejsce do organizacji:
spotkań biznesowych | konferencji prasowych | prezentacji produktów
| szkoleń, warsztatów | imprez okolicznościowych | sesji zdjęciowych,
produkcji filmowych i telewizyjnych | wystaw, wernisaży | spotkań
autorskich | pokazów mody |
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Jedna przestrzeń, tysiąc możliwości. Zapraszamy do Piękna!

PIĘKNO - miejsce wydarzeń
ul. Szpitalna 8a/7, 00-031 Warszawa
tel.: 22 468 00 00, 732 960 000, 732 680 000
info@piekno.com.pl
www.piekno.com.pl

Miejsca eventowe

WYJĄTKOWA PRZESTRZEŃ NA WIELE OKAZJI
Zapraszamy do organizacji spotkań o charakterze biznesowym,
towarzyskim oraz rodzinnym we wnętrzach restauracji AleGloria oraz
imponującym Patio Domu Dochodowego.
Restauracja „AleGloria” zlokalizowana jest w centrum Warszawy na
Placu Trzech Krzyży w XVIII-wiecznych podziemiach odrestaurowanej,
zabytkowej kamienicy zwanej Domem Dochodowym o Trzech Frontach.
5 sal restauracji oraz piękne Patio Domu Dochodowego, które znajduje
się wewnątrz kamienicy to idealne miejsce na organizację uroczystych
gali, przyjęć koktajlowych, eventów firmowych czy koncertów. Unikatowe
wnętrza, dekoracje oraz aranżacja sal tworzą bajkową, nastrojową
przestrzeń, która w zależności od aranżacji scenograficznej i okazji
pozwala zorganizować spotkanie maksymalnie dla 500 gości.

www.alegloria.pl | www.facebook.com/AleGloria
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Restauracja AleGloria
Plac Trzech Krzyży 3,00-535 Warszawa
tel.: 22 584 70 80
alegloria@alegloria.pl

43

Miejsca eventowe

MIEJSCE, KTÓRE ZACHWYCA
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Belvedere to restauracja zlokalizowana w malowniczych Łazienkach
Królewskich. Piękne parkowe otoczenie i unikatowy design wnętrza,
zaprojektowanego w 2014 roku przez scenografa Opery Narodowej
- Borisa Kudličkę, tworzą wyjątkową oprawę dla każdego wydarzenia.
Klasyczna polska kuchnia w autorskiej odsłonie Sebastiana Olmy to
kuchnia autentyczna, zgodna z prawdą i naturą, łącząca tradycję
z nowym trendami światowej gastronomii. Menu tworzymy tak,
by odzwierciadlało charakter każdego eventu, w harmonii z resztą
aranżacji. Belvedere to największa restauracja w Warszawie na
niecodzienny event - nawet do 350 osób - będąca pierwszym wyborem
dla wszystkich poszukujących unikalnej przestrzeni, w wyjątkowym
otoczeniu dla niecodziennych wydarzeń, gdzie emocje i zachwyt
pozostają na długo w pamięci zaproszonych gości. Nad sukcesem
każdego wydarzenia czuwa nasz zespół ekspertów, który doradzi
najbardziej optymalne rozwiązanie dla Twojego wydarzenia.

Restauracja Belvedere
ul. Agrykoli 1 (wjazd od ul. Parkowej), 00-460 Warszawa
eventy: tel: 22 55 86 742-4, restauracja@belvedere.com.pl
a’la carte: tel: 22 55 86 701, rezerwacja@belvedere.com.pl
www.belvedere.com.pl

Obiekty eventowe

nazwa

POWIERZCHNIA
m2

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca
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SALA

Obiekty eventowe

PROFESJONALNE KONFERENCJE W GÓRACH
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Hotel Admirał umiejscowiony jest niemal w samym centrum starego
miasta Gdańsk zaledwie kilka kroków od Motławy. Marynistyczny wystrój
hotelu i kameralna atmosfera idealnie współgrają z wypoczynkiem
na Pomorzu. Tylko u nas doświadczą Państwo unikalnego klimatu
gdańskiej starówki, profesjonalnej i przyjemnej obsługi, wygodnego,
przestrzennego pokoju, smakowitej kuchni hotelowej restauracji,
a także chwili relaksu w strefie rekreacyjnej. Wszystko to sprawi,
że będą mieli Państwo niezapomniany pobyt. Hotel posiada również
pomieszczenia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na
terenie całego obiektu znajdują się strefy Internetu bezprzewodowego.
Nasza działalność to jednak nie tylko noclegi. Posiadamy również
w pełni wyposażoną, nowoczesną salę konferencyjną. Zapewniamy także
wysokiej jakości cateringi na różnego typu uroczystości. Na miejscu
dostępny jest parking w cenie 60 zł/dobę. Ponadto wszyscy nasi Goście
mogą skorzystać z zabiegów kosmetycznych i masaży w hotelowym SPA.

Hotel Admirał ****
ul. Tobiasza 9, 80-837 Gdańsk
tel.: 58 320 03 20
marketing@admiralhotel.pl
www.admiralhotel.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Restauracja
Konferencyjna
Bar

112
62
50

90
50
30

80
30
20

nazwa

Noclegi: 78

m2

Pokoje: 44

miejsca

miejsca

Parking: 8
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POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Opera

43

50

20

Zatoka

44

50

20

Molo

45

50

20

Marina

40

40

16

Opera + Zatoka

87

90

40

Molo + Marina

85

90

40

Wszystkie sale połączone

190

200

144

nazwa

Noclegi: 248

m2

Pokoje: 124

miejsca

miejsca

Parking: 55

DESIGNERSKI HOTEL Z WIDOKIEM NA MORZE.
Hotel Sopot **** to designerskie wnętrza w nadmorskim kurorcie
z widokiem na morze. Położony 15min pieszo od sopockiego Molo,
w kierunku Gdyni. Od pięknej piaszczystej plaży dzieli go jedynie
Park Północny. Szum morza, zapach lasu i przepiękny widok pozwoli
w pełni wypocząć w jednym z najpiękniejszych miast nad Bałtykiem. 47
Obiekt dysponuje 124 pokojami, część z nich oferuje piękny widok na
morzę i panoramę Parku Północnego. Centrum konferencyjne o łącznej
powierzchni 190 m2 składa się z 4 modułowych sal oferując wiele
możliwości aranżacji i ustawień. Restauracja No. 88 to smaki północnej
Polski. W naszym menu królują lokalne dania inspirowane lasem
i morzem. Dziczyzna, grzyby, a także ryby z lokalnych łowisk. Na chwile
relaksu zapraszamy do strefy SPA & Wellness składającą się z 5 pokoi
zabiegowych, saun oraz sali fitness. Hotel Sopot**** pozwala połączyć
pobyt biznesowy z przyjemnym wypoczynkiem, tworząc doskonałe
warunki w trakcie całego pobytu.

Hotel Sopot ****
ul. J.J. Haffnera 88, 81-715 Sopot
tel.: 58 88 280 80
mice@hotelsopot.eu
www.hotelsopot.eu
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Obiekty eventowe

TWOJA PRZYSTAŃ NAD MOTŁAWĄ

48

Hotel Almond to relaks i odprężenie, a także warunki do pełnego
skupienia i efektywnej pracy. To nie tylko hotel, ale również kompleks
konferencyjno-bankietowy, w którym można z powodzeniem poprowadzić
ważne spotkania biznesowe, zorganizować konferencje, warsztaty,
bankiety, czy pokazy mody. Nasze sale są w pełni konfigurowalne
i bogato wyposażone w wysokiej jakości sprzęt multimedialny.
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Do dyspozycji naszych gości jest bezchlorowy basen, a także sauna
parowa, fińska i jacuzzi. Bogata oferta masaży i zabiegów pozwoli
kompleksowo zadbać o ciało, wyciszyć duszę i ukoić zmysły. Hotelowa
Restauracja Magiel opiera swoją kuchnię na koncepcji live cooking, która
zakłada przygotowywanie potraw na oczach Gości. Restauracja jest
2-poziomowa, a z jej okien rozpościera się wspaniały widok na Motławę.

Hotel Almond Business & SPA
ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk
tel.: 58 351 90 21
marketing@hotelalmond.pl
www.hotelalmond.pl

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Szafran + Anyż

346

320

242

Szafran

193

210

132

Anyż

153

140

110

Kardamon

51

40

36

Cynamon + Imbir

75

35

36

Cynamon

45

35

24

Imbir

30

16

-

Wanilia

50

50

44

Studio Biznes

24

10

-

SALA
nazwa

Noclegi: 200

m2

Pokoje: 108

miejsca

miejsca

Parking: 40
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Sala A
Sala B
Sala C
Sala ABC
Biblioteka

Noclegi: 130

POWIERZCHNIA
m2

KONFERENCJA

70
100
100
270
100

miejsca

50
75
75
250
80

Pokoje: 83

BANKIET
miejsca

40
50
50
190
50

Parking: 80

HOTEL Z WIDOKIEM NA MORZE
Hotel Bryza Resort & Spa szczyci się oryginalną lokalizacją
- wprost nad brzegiem morza. Od wielu lat przyciąga do siebie Gości, którzy cenią sobie wypoczynek na najwyższym poziomie. W Hotelu organizowane są spotkania biznesowe, bankiety, konferencje
oraz wyszukane ceremonie wprost nad brzegiem morza. Specjalizu- 49
je się w zindywidualizowanych i niepowtarzalnych aranżacjach spotkań biznesowych. Dostępne są oferty na miarę nawet najbardziej wyszukanych potrzeb. Cechą charakterystyczną jest dbałość
o każdy detal przygotowanej imprezy, zarówno na etapie tworzenia, jak
i w czasie jej realizacji. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania
z usług SPA, będącego jednym z najlepszych tego typu obiektów
w Polsce. Spotkania firmowe wyróżniają się spośród innych tym, że
odbywają się w niepowtarzalnym miejscu – zarówno z apartamentów
jak i sal konferencyjnych roztacza się kojący zmysły widok na morze,
który sprzyja atmosferze kreatywności i koncentracji myśli.

Hotel Bryza Resort & Spa
ul. Międzymorze 2, 84-141 Jurata
tel.: 58 67 55 100, 200
recepcja@bryza.pl
www.bryza.pl
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Obiekty eventowe

HAVET HOTEL RESORT & SPA *****

50

Sosnowy las, naturalna wydma i bliskość szerokiej, piaszczystej plaży
– wszystko to sprawia, że HAVET Hotel Resort & SPA *****
w Dźwirzynie jest idealnym miejscem do organizacji konferencji, spotkań
biznesowych czy imprez integracyjnych. W takich warunkach, z dala
od miejskiego zgiełku, możecie mieć Państwo pewność, że spotkanie
nie tylko przyniesie wymierne korzyści biznesowe, ale również pozwoli
Państwu odetchnąć i odpocząć, korzystając z unikalnego mikroklimatu
i wyjątkowego otoczenia przyrody.
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Dysponujemy 133 pokojami i apartamentami, w których możemy
pomieścić w komfortowych warunkach ok. 260 Gości. Dla najbardziej
wymagających Gości polecamy pokoje o najwyższym standardzie,
w tym apartamenty dwu– i trzypokojowe z widokiem na morze oraz
apartamenty z prywatnym jacuzzi na tarasie.

HAVET Hotel Resort & SPA *****
ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno
tel.: 664 740 109, 94 711 36 80
konferencje@havethotel.pl
www.havethotel.pl

SALA
nazwa

Milk
Coffee
Milk & Coffee
Restauracja Moonlight
– dolny poziom
Restauracja Moonlight
– górny poziom

Noclegi: 260

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

55
135
190
520

70
150
220
-

150

300

-

70

m2

Pokoje: 133

miejsca

miejsca

Parking: 112
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BANKIET
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Konferencje Nad Morzem
KONTAKT

HAVET Hotel Resort & SPA *****
ul. Wyzwolenia 29
78-131 Dźwirzyno, Polska
tel. +48 664 740 109, +48 94 711 36 80
www.havethotel.pl
e-mail: konferencje@havethotel.pl
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Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze bezpieczeństwo i komfort
naszych Gości. Wybierając HAVET Hotel Resort & SPA *****
w Dźwirzynie na organizację konferencji, szkolenia czy imprezy
integracyjnej, macie Państwo pewność realizacji usługi na
najwyższym poziomie. Nasi pracownicy zadbają o to, by
skupili się Państwo na tym, co najważniejsze, dzięki czemu
spotkania z Państwa kontrahentami czy imprezy integracyjne
z pracownikami zaowocują wymiernymi efektami. Do każdego
Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie wypracowujemy
najlepszą opcję pobytu w Hotelu i towarzyszących mu atrakcji.

Obiekty eventowe

NADMORSKI KLUCZ DO SUKCESU
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Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA w Dźwirzynie - Obiekt,
otoczony sosnowym lasem, znajduje się w pasie nadmorskich wydm
– 200 m od morza i 1500 m od jeziora. Dzięki doskonałym warunkom naturalnym, panującym tutaj przez cały rok i bardzo bogatej ofercie odnowy biologicznej Medical SPA & Wellness osoby przebywające
w Ośrodku mogą w pełni zregenerować swoje siły. Nadmorski klimat
zaspokoi indywidualne potrzeby ciała, ducha i zmysłów.
Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w Dąbkach - Całoroczny obiekt
otoczony lasem, znajduje się zaledwie 100 m od morza i 650 m od jeziora.
Jego lokalizacja zapewnia unikatowy i dobroczynny dla zdrowia mikroklimat.
Zabiegi znajdujące się na jego terenie Morskiego Instytutu Spa & Wellness
oraz odnowy biologicznej, pozwalają na szybką regenerację sił, odzyskanie
równowagi i spokoju ducha. Wielofunkcyjność obiektu (wszystko w jednym
miejscu bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz) oraz otaczającego go
terenu pozostawia wiele opcji wypoczynku biernego i czynnego.

GEOVITA S.A
GEOVITA DĄBKI ul. Letniskowa 4, 76-156 Uzdrowisko Dąbki
GEOVITA DŹWIRZYNO (Kołobrzeg) ul. Wyzwolenia 27, 78-131 Dźwirzyno
tel.: Dąbki 695 377 723 / Dźwirzyno 695 377 720
Dąbki: dabki@geovita.pl / Dźwirzyno: dzwirzyno@geovita.pl
www.geovita.pl
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KONFERENCJA
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DĄBKI
Sala 1
Sala 2

116
30

90
20

60
15

nazwa

m2

Noclegi: 195
DŹWIRZYNO
Sala 1+2+3 powiększona
Sala 1+2+3
Sala 1+2
Sala 3

Noclegi: 197

miejsca

Parking: 60

Pokoje: 86

345
215
142
72

250
180
135
55

Pokoje: 108

miejsca

180
120
85
35

Parking: 50

Konferencje, integracja, relaks
w Hotelu Robert’s Port
na Mazurach

Hotel Robert’s Port****
Lake Resort&SPA
Stare Sady 4 | 11-730 Mikołajki
konferencje@hotel-port.pl
+48 87 429 84 76

Obiekty eventowe

HOTEL GOŁĘBIEWSKI W MIKOŁAJKACH
Hotel Gołębiewski w Mikołajkach jest malowniczo położony w samym
sercu KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH, na przecięciu
najpiękniejszych szlaków turystycznych Polski.
54

Naturalne bogactwo przyrodnicze - lasy, puszcze i rezerwaty - zachwycają
przybywających tu Gości i pozwalają na pełne odprężenie.
Bogactwo oferowanych atrakcji, miła obsługa i nowoczesne zaplecze
konferencyjne zapewnią Państwu zarówno wspaniały wypoczynek
w rodzinnym gronie jak i udane spotkanie biznesowe.
Do Państwa dyspozycji oddajemy 689 pokoi, jednoosobowych,
dwuosobowych lub dwuosobowych z dostawką. Każdy z pokoi ma
powierzchnię ponad 40 m2.
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Centrum Kongresowe hotelu to 20 sal rozmieszczonych na 3 poziomach,
w tym dwie sale kongresowe o powierzchni około 1800 m2.

Hotel Gołębiewski w Mikołajkach
ul. Mrągowska 34,11-730 Mikołajki
tel.: 87 429 07 00
mikolajki@golebiewski.pl
www.golebiewski.pl
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Sala Kongresowa 6/1 + 6/2

2170

1400

1100

Sala Kongresowa 6/3

1800

1100

800

Sala konferencyjna 3/1 +3/2

750

500

200

Sala konferencyjna 5/7

750

500

-

Sala konferencyjna 5/10

155

120

-

Sala Konferencyjna 5/12

150

120

-

Sala Konferencyjna 5/4

235

180

-

Sala Konferencyjna 5/1

120

70

-

Sala Konferencyjna 5/2

160

100

-

VIP ROOM

57

12
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m2

Pokoje: 689

miejsca

miejsca

-

Parking: 500
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Wiosna + Lato + Jesień
Wiosna
Lato
Jesień
VIP ROOM

Noclegi: 250
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78
78
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35
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60
50
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20

Pokoje: 93
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miejsca

180
-

Parking: 90

KONFERENCJE Z WIDOKIEM NA JEZIORO
Hotel Natura Mazur Resort & Conference położony jest w miejscowości
Warchały, przy drodze krajowej nr 58, w odległości 24 km od lotniska
Szymany oraz 190 km od Warszawy. Hotel posiada trzy sale
konferencyjne z możliwością ich łączenia, o całkowitej powierzchni
370 m². Sale wyposażone są w klimatyzację, projektory multimedialne 55
oraz nagłośnienie. Z uwagi na dobre rozwiązania komunikacyjne
z zapleczem gastronomicznym, sale są również doskonałym miejscem
do organizacji bankietów. W hotelu znajdują się także mniejsze sale,
które mogą służyć do organizacji spotkań biznesowych i szkoleń.
Wspólnej integracji uczestników sprzyjać mogą również hotelowe
atrakcje, takie jak kręgielnia, bilard, Klub Nocny oraz okazała strefa
wellness. Piękne położenie nad jeziorem, blisko lasu i duży prywatny
teren sprzyjają dodatkowo organizacji zarówno zajęć integracyjnych jak
i wieczorów przy ognisku obok hotelu i na plaży.

Natura Mazur Resort & Conference Warchały
Warchały, ul. Brajnicka 1, 12-122 Jedwabno
tel.: 89 642 66 00
konferencje@naturamazur.pl
www.naturamazur.pl
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NOWA PERŁA W KORONIE MAZUR
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Natural Hotel przygotował dla swoich gości 35 pokoi (docelowo będzie 74 pokoi) jedno-, dwuosobowe oraz studio, o wysokim standardzie
wyposażone w klimatyzację. Wszystkie pokoje klimatyzowane, wyposażone w nowoczesne TV oraz WiFi. Przestrzenne, klimatyzowane sale
konferencyjno-bankietowe wyposażone w sprzęt multimedialny oraz audio. Dużą restaurację z widokiem na jezioro, oraz obszerny teren blisko
plaży wraz z infrastrukturą rekreacyjną.
Własna plaża , stawy z rybami, las i spokój tego miejsca tworzy idealne
warunki do aktywnego wypoczynku.

event katalog 2019/2020

Natural Hotel to miejsce, w którym natura przeplata się z nowoczesnością, magiczna enklawa spokoju, miejsce dla pragnących celebrować sztukę wypoczynku.

Natural Hotel
Warlity Wielkie 15, 14-100 Ostróda
tel.: 511 256 655
marketing@naturalhotel.pl
www.naturalhotel.pl
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POWIERZCHNIA
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BANKIET

Szeląg Wielki
Szeląg Mały

-

200
100

160
100

nazwa

Noclegi: 90

m2

Pokoje: 35

miejsca

miejsca

Parking: 40

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

A
AB
ABC
ABCD
VIP Room

48
108
175
322
25

40
100
170
300
10

36
84
92
276
-

nazwa

m2

Noclegi: 240

miejsca

Pokoje: 132

miejsca

Obiekty eventowe

Parking: 30

NAJNOWSZY HOTEL W CENTRUM LUBLINA
Arche Hotel Lublin
ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin
tel.: 81 718 02 36, 515 001 057
sprzedaz@archehotellublin.pl

Arche Hotel Lublin to najnowocześniejszy obiekt konferencyjny na terenie
Lublina. Na ok. 450m2 znajduje się modułowa przestrzeń eventowa oraz
VIP Room. Nasza największa sala konferencyjna ma powierzchnię 322m2
i wysokość 3m. Dzięki mobilnym ścianom jesteśmy w stanie dopasować
jej układ do indywidualnych potrzeb. Hotel znajduje się blisko Targów
Lublin, basenów MOSiR i stadionu ARENA Lublin.

www.archehotellublin.pl
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Dom Stołowy
Chata Welska
Sala Kameralna

100
60
30

80
40
25

70-80
30
20

Noclegi: 46

m2

miejsca

Pokoje: 23

miejsca

Obiekty eventowe

Parking: 23

MIEJSCE GDZIE ZATRZYMAŁ SIĘ CZAS
Domy Konesera
Trzcin 81, 13-324 Trzcin
tel.: 511 332 400
recepcja@domykonesera.pl
www.domykonesera.pl

Stylowa agroturystyka. Pokoje rozlokowane w 6: domkach i chatach,
na terenie ok 14 ha w otoczeniu górzystego terenu Welskiego Parku
Krajobrazowego, nie ustępującemu urodą włoskiej Toskanii. Pokoje
z łazienkami wyposażone w autentyczne stare meble, lampy i bibeloty,
książki. Wokół świeże powietrze, cisza, odgłosy natury sprzyjające
wypoczynkowi slow, bez smogu i zgiełku.
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HOTEL BIAŁOWIESKI CONFERENCE WELLNESS & SPA

58

Hotel Białowieski*** Conference Wellness & SPA to obiekt położony
w samym sercu Puszczy Białowieskiej. Zaciszna lokalizacja sprawia, że
to miejsce jest idealne do spokojnego wypoczynku. Hotel oferuje swoim
gościom 86 komfortowych pokoi.
Na terenie obiektu znajduje się największy kompleks basenowy w tej
części regionu. Wyposażony w basen kryty o powierzchni 17x10m,
dziką rzekę, gejzery powietrzne, ławki z masażem powietrznym, natryski
wrażeń, jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne, sauny i łaźnie parowe.

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

nazwa
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Hotel Białowieski*** Conference Wellness & SPA
ul. Stoczek 218 B, 17-230 Białowieża
tel.: 85 681 20 22, 85 744 43 80
marketing@hotel.bialowieza.pl
www.hotel.bialowieza.pl

miejsca

miejsca

Sala Dębowa

161

260

300

Sala Dębowa A

66

110

100

Sala Dębowa B

90

130

130

Sala Jesionowa

48

40

35

Sala Bukowa

48

40

35

Wszystkie sale razem

257

340

400

Noclegi: 200

Hotel posiada własny browar rzemieślniczy „Przełom” produkujący
wyjątkowej jakości piwa, które można degustować w klimatycznej
hotelowej restauracji.

m2

Pokoje: 86

Parking: 80
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KONFERENCJA

BANKIET

Sala nr 1

91

50

-

Sala nr 3

60

40

-

Sala nr 4

100

80

-

Sala nr 7

125

50

-

Sala nr 8

165

130

-

Sala nr 11

35

20

-

Sala nr 12

145

160

-

Sala kongresowa

620

600

400

Restauracja Czerwona

760

-

250

Restauracja Zielona

375

-

100

nazwa

Noclegi: 450

m2

Pokoje: 218

miejsca

miejsca

Parking: 250

RELAKS, REKREACJA, ROZRYWKA
Hotel Gołębiewski w Białymstoku to kompleks wypoczynkowo-konferencyjny, ulokowany w samym sercu miasta, tuż obok przepięknego Pałacu
Branickich.
Oferta Hotelu obejmuje 218 komfortowych pokoi, rozbudowane
59
zaplecze gastronomiczne, rekreacyjne i szkoleniowe.
Obiekt posiada 8 sal konferencyjnych (w tym salę na 600 osób),
dostosowanych do organizacji wszelkiego typu wydarzeń branżowych.
Hotel Gołębiewski jest świetnym wyborem na organizację bankietów,
przyjęć oraz imprez integracyjnych. Znajdują się tu dwie sale
restauracyjne (Restauracja Czerwona i Zielona) oraz kawiarnia Patio.
Zaletą obiektu jest bogata baza rozrywkowo-rekreacyjna w postaci
Klubu Nocnego oraz Parku Wodnego Tropikana.
Wielopoziomowy parking hotelowy zapewnia 250 miejsc postojowych.

Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski
ul. Pałacowa 7, 15-064 Białystok
tel.: 85 678 25 00
bialystok@golebiewski.pl
www.golebiewski.pl
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CENTRUM BIZNESU I ROZRYWKI W LUBLINIE
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Hotel Luxor & Atelia Centre zapraszają do największej sali bankietowo-konferencyjnej w Lublinie otwartej w 2017 roku. Tworzymy to miejsce dla ludzi,
którzy cenią lekkość nowoczesnych przestrzeni połączonych z elegancją
i aktualnymi trendami. Z zadowoleniem zorganizujesz tu event dostosowany do Twoich oczekiwań, doświadczysz doskonałej kuchni, profesjonalnego wykonania, wygodnej przestrzeni, jednocześnie będąc blisko lubelskiej
natury. Nowoczesne zdobienia, przeszklone, jasne, multimedialne wnętrza,
zielone tereny to nasz pomysł na Business & Pleasure.
.Do Twojej dyspozycji oddajemy:
• Jasne, wysokie sale gotowe przyjąć do 1600 osób
• Zaplecze konferencyjne
• Luksusowe apartamenty i pokoje
• Tereny zielone dla aktywnego wypoczynku
• Restauracje z wyśmienitą kuchnią
• Catering wyjazdowy realizowany w dowolnym wybranym przez Ciebie miejscu.

Hotel Luxor & Atelia Banquet & Catering Center
Al. Warszawska 175a, 20-824 Lublin
tel.: 887 185 185, 887 475 475
centrum@atelia.pl
www.atelia.pl
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BANKIET

Buisness room
Restaurant
Patio
Banquite room
Lobby+Restaurant
+Patio+ Banquite room
Atelia I
Atelia II
Atelia I +Atelia II
+ Antresole
Forest Terrace
Grand Club

25
200
70
400
850

15
120
40
400
500

15
120
250
500

300
500
1000

300
500
1000

280
450
1000

open space
100

40
50

100
50

nazwa

Noclegi: 183

m2

Pokoje: 62

miejsca

miejsca

Parking: 250
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KONFERENCJA

BANKIET

Kameralna

25

16

-

Kominkowa

27

16

-

nazwa

m2

miejsca

miejsca

Klubowa

33

18

-

Winiarnia

144

150

100

Koronna

160

150

-

Oranżeria

180

240

170

Balowa

270

250

280

Noclegi: 150

Pokoje: 50

Parking: 170

7 SAL KONFERENCYJNYCH | BLISKO 1000 M2
Hotel Korona **** Spa & Wellness to jedyny czterogwiazdkowy hotel
z basenem w Lublinie. Według rankingu TripAdvisor Travelers Choice
2019 - #1 w Lublinie wśród hoteli z najlepszą obsługą. Znajdziesz u nas
kameralny klimat, indywidualny charakter oraz komfort i spokój.
Do dyspozycji Gości mamy 50 komfortowo urządzonych pokoi w tym
2 przestronne apartamenty, a pomocna oraz dyskretna obsługa,
naturalna gościnność, wyśmienita kuchnia oraz kameralne SPA
z basenem, z pewnością umilą każdy pobyt.
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Z przyjemnością zadbamy o odpowiednią oprawę bankietów firmowych,
konferencji oraz wszelkich przyjęć formalnych. 7 sal szkoleniowych,
pozwala dobrać odpowiednią przestrzeń, dla potrzeb planowanego
wydarzenia. W okresie letnim w naszym ogrodzie organizujemy także
grille oraz ogniska integracyjne.

Hotel Korona **** Spa & Wellness
Zemborzyce Tereszyńskie 97A, 20-515 Lublin
tel.: 81 503 20 02
rezerwacja@hotel-korona.com
www.hotel-korona.com
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1000
348
196
180
133

800
500
200
200
160

600
200
150
100
80

m2

nazwa

Galeria plus
Panteon
Kwartet
Picasso
Duża Para

Noclegi: 338

miejsca

Pokoje: 169

miejsca

Parking: 250

CENTRUM KONFERENCYJNE KRAKÓW!
Best Western Premier Kraków Hotel
ul.Opolska 14a, 31-323 Kraków
tel.: 12 376 37 00
recepcja@bestwesternkrakow.pl

Elegancki czterogwiazdkowy Best Western Premier Kraków Hotel to
świetny wybór dla wymagających gości. Obiekt dysponuje 169 pokojami.
Nasze centrum konferencyjne to 9 sal konferencyjnych o łącznej
powierzchni 1000 m2. Ich nowoczesna struktura oraz modułowe ściany
pozwalają na innowacyjne rozwiązania i swobodne aranżacje. Obszerne
lobby stwarza możliwość organizacji targów i innych dużych wydarzeń.

www.bestwesternkrakow.pl
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SALA
Bursztynowa
Kryształowa
Piaskowa
Błękitna
Vip Room

Noclegi: 350
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BANKIET

412
120
65
43
14,5

360
115
70
40
-

210
70
45
25
-

m2

nazwa

miejsca

Pokoje: 179

miejsca

Parking: 220

IDEALNY NA SZKOLENIA I KONFERENCJE!
Hotel BEST WESTERN Efekt Express Kraków odznacza się dogodną
lokalizacją i zapewnia przyjazną atmosferę. Oferujemy 4 wielofunkcyjne
sale konferencyjne, z dostępem do światła dziennego, mogące pomieścić do 350 osób – idealne rozwiązania na konferencje, szkolenia, czy
rozmowy kwalifikacyjne. Mamy wyśmienitą kuchnię, olbrzymi parking
oraz doświadczoną obsługę w organizowaniu konferencji i eventów.

Best Western Efekt Express Kraków Hotel
ul.Opolska 14, 31-323 Kraków
tel.: 12 614 57 00
recepcja@krakowexpress.pl
www.krakowexpress.pl

Obiekty eventowe

nazwa

POWIERZCHNIA
m2

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca

Sala balowa

1000

1000

700

Sala kongresowa

1800

1700

1200

23 mniejsze sale
konferencyjne

od 65 do 420

od 40 do 380

150

Noclegi: 1500

Pokoje: 567

Parking: 370

KONFERENCJE TO NASZA SPECJALNOŚĆ!
Położenie niedaleko lotnisk w Katowicach/110km, Krakowie/120km,
Ostrawie/80km, łatwy dostęp samochodowy i kolejowy umożliwiają
szybką i wygodną komunikację czyniąc Hotel doskonałym miejscem do
organizacji konferencji i kongresów krajowych i międzynarodowych.
Położenie w sercu Beskidów z malowniczym krajobrazem i bogatą
infrastrukturą turystyczną to dodatkowy atut. Zapewniamy usługi
gastronomiczne na najwyższym poziomie. Z nami zorganizujesz bankiet,
uroczystą kolację lub niezapomniane przyjęcie.
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Posiadamy Restaurację Czerwoną (bufet szwedzki), Restaurację Zieloną
(à la carte), Restaurację Staropolską, ekskluzywną Salę Bankietową,
kawiarnię Patio, Grillowisko z klimatycznym ogniskiem, Klub Nocny.
Gwarantujemy udany wypoczynek i relaks w Parku Wodnym TROPIKANA
i Gołębiewska Medical SPA.

Hotel Gołębiewski Wisła
Al.Ks.Bp.Bursche 3, 43-460 Wisła
tel.: 33 855 47 00
wisla@golebiewski.pl
www.golebiewski.pl
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Voyager
Odyssey
Apollo
Pioneer
Galileo

80
120
220
550
900

nazwa

m2

Noclegi: 110

KONFERENCJA
miejsca
50
100
200
450
1000

Pokoje: 51

BANKIET
miejsca
80
200
550

Parking: 200

JEDNO MIEJSCE, WIELE MOŻLIWOŚCI
Terminal Hotel to jedno z najnowocześniejszych miejsc konferencyjno-kongresowych na Dolnym Śląsku, które daje nieograniczone możliwości
organizacji szkoleń, konferencji, targów, imprez firmowych i plenerowych
oraz przyjęć okolicznościowych. Do Państwa dyspozycji oddajemy: salę
multimedialną, salę bankietowo-targową, 3 sale konferencyjne z foyer,
pokoje hotelowe, restaurację oraz teren zewnętrzny.

Terminal Hotel
ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław
tel.: 71 773 55 75
biuro@terminalhotel.pl
www.terminalhotel.pl
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Sala konferencyjna 1
Sala konferencyjna 2
Sala konferencyjna 3
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25
35
90

20
30
90

1+2=30
60

m2

miejsca

Pokoje: 64

REZYDENCJA GUBAŁÓWKA – MAGICZNE MIEJSCE
Rezydencja Gubałówka położona jest na samym szczycie Gubałówki,
z którego można podziwiać Panoramę Tatr. Obiekt oferuje 64 pokoje
i apartamenty, 3 sale konferencyjne, Strefę Wellness, sale kominkową
z lobby barem oraz Restaurację Kiyrnicka by Saguła z autorską kuchnią.
To idealne miejsce na wszelkiego rodzaju eventy, kameralne spotkania
a także outdoor w górach. To magiczne miejsce gdzie oderwiesz się od
problemów i miejskiego zgiełku.

Rezydencja Gubałówka
ul. Butorów 6, 34-511 Kościelisko
tel.: 18 532 50 00
recepcja@rezydencjagubalowka.pl
www.rezydencjagubalowka.pl

miejsca

Parking: 33
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Sala biznes

130

100

90

nazwa

m2

miejsca

miejsca

Sala basic

135

100

90

Sala smart plus

55

20

-

Sala smart

40

15

-

Noclegi: 180

Pokoje: 55

Parking: 80

RELAKS BUNGALOW RESORT
Kompleks wypoczynkowy Relaks to synonim komfortowego i aktywnego
wypoczynku. Obiekt zapewnia dużą ilość atrakcji, dzięki bogatej bazie
rekreacyjno-sportowej, w skład której wchodzą: przystań wodna, baseny kąpielowe, sauny, boiska sportowe.
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Kompleks Relaks to również obszerna przestrzeń eventowa przystosowana do organizacji imprez firmowych, pikników i plenerów o dużej
liczebności uczestników. Obiekt zapewnia 200 miejsc noclegowych.
Oferta obiektu skierowana jest dla organizatorów imprez i eventów
firmowych, szkoleń i konferencji, a także pikników i festynów. Wsród
naszych klientów wyróżnić można takie firmy jak PGE Energia Odnawialna, Tauron, Orange, Eurocash, Valeo, Grupa LAK oraz wiele innych
firm i instytucji.

Relaks Międzybrodzie
Beskidzka 42, 34-312 Międzybrodzie żywieckie
tel.: 602 552 200
kontakt@miedzybrodzie.net.pl
www.miedzybrodzie.net.pl
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Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie do Państwa dyspozycji
oddaje 4 sale konferencyjne o łącznej powierzchni 430 m2. Daje to
możliwość zorganizowania spotkania biznesowego nawet dla 500 osób.
Gwarantujemy dedykowanego opiekuna oraz indywidualne podejście do
Państwa potrzeb. W swojej ofercie posiadamy szeroki wachlarz usług
dodatkowych w tym także organizacji czasu wolnego.
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Blue Mountain Resort to komfortowy i luksusowy kompleks apartamentowy, który jest doskonałym miejscem także na wypoczynek i relaks.
Powstał z myślą o wygodzie gości i stworzeniu pięknego miejsca
w samym sercu gór. Relaks po trudach dnia codziennego zapewni Aquapark z przepięknym saunarium oraz doskonałe zabiegi z Blue Minerals
SPA @ Medicare.

Blue Mountain Resort
ul. 1-go Maja 51, 58-580 Szklarska Poręba
tel.: 756 199 499
biznes@blue-mountain-resort.pl
www.blue-mountain-resort.pl

nazwa

1
2
3
4

sala
sala
sala
sala

konferencyjna
konferencyjna
konferencyjna
konferencyjna

Noclegi: 1000
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80
90
184
274

80
80
220
350

50
50
120
170

m2

Pokoje: 273

miejsca

miejsca

Parking: 286
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Nubis
(4 moduły)

267

280

100

Kwiatowa
(2 moduły)

241

310

150

Jan III Sobieski
(3 moduły)

196

210

120

nazwa

Noclegi: 450

m2

Pokoje: 236

miejsca

miejsca

Parking: 236

KONFERENCJE Z WIDOKIEM NA GÓRY
Usytuowany u podnóża Jaworzyny, w najpiękniejszym uzdrowisku
w Polsce, Hotel Czarny Potok w Krynicy Zdroju to alternatywa
dla wymagającego klienta. Zapraszamy do największego centrum
konferencyjnego w regionie, gdzie multimedialne sale mogą przyjąć
nawet 800 osób. Hotel oferuje 236 wygodnych pokoi z dostępem 67
do Internetu i zestawem kawowym. Strefa SPA i Wellness to 13
gabinetów odnowy, sauny, łaźnie, jacuzzi, kriosauna i basen ze strefą
relaksu. Wieczorne imprezy można zorganizować w Restauracji Chopin,
JW. Clubie lub chacie góralskiej. Wiosną i latem do dyspozycji jest Mini
Golf i prywatna plaża z baldachimami idealna na beach party. Lokalizacja
Hotelu zapewnia nieograniczone możliwości rekreacyjne o każdej porze
roku a życzliwy personel i dedykowany opiekun gwarantują sukces
każdego spotkania.

Hotel Czarny Potok Resort SPA & Conference****
ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica-Zdrój
tel.: 18 530 30 01
konferencje@czarnypotok.com,rezerwacje@czarnypotok.com
www.czarnypotok.com
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CENTRUM KULTURALNO - BIZNESOWE MAŁOPOLSKI
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Trzonem kompleksu konferencyjno- kulturalnego w Szczawnicy jest
Dworek Gościnny. Jest to wielofunkcyjny obiekt kulturalno-biznesowy położony w malowniczej Szczawnicy. Odbywają się tu konferencje,
koncerty, sztuki teatralne, bale, imprezy rodzinne i firmowe. Sala teatralna Dworku mieści 362-osobowe audytorium, które zmienia się
w salę balową o powierzchni blisko 500 m². Sala pozwala na możliwość
ekspozycji obiektów o dużych gabarytach np. samochodów, a mobilna scena pozwala na ułożenie jej w dowolnym kształcie np. catwalk.
W obiekcie znajduje się klimatyczna Restauracja Jazz Bar będąca doskonałym miejscem na przerwę kawową, kolację, wieczorne spotkanie
czy biznesowy drink. Restauracja poleca wykwintne dania kuchni międzynarodowej. Całkowita informatyzacja budynku umożliwia organizację
najbardziej złożonych oraz najtrudniejszych eventów.

Dworek Gościnny
Park Górny 7, 34-460 Szczawnica
tel.: 18 540 04 32, 18 540 04 65, 18 540 04 28
info@dworekgoscinny.pl
www.dworekgoscinny.pl | www.facebook.com/dworekgoscinny

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Sala główna
Dworek Gościnny
Jazz Bar
Biblioteka
Foyer
Sala Pieniny Grand
SKY Bar Pieniny Grand
Sala Nawigator
Modrzewie Park

420

362

250

180
120
188
83
200
90
70

0
60
0
120
0
120
16

84
100
150
180
75
100
36

nazwa

Noclegi: -

m2

Pokoje: -

miejsca

miejsca

Parking: 100
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Pieniny Grand
Nawigator
Modrzewie Park

Noclegi: 415

POKOJE

NOCLEGI

250
120
45

119
57
17

Pokoje: 193

PARKING

160
100
25

Parking: 285

HOTELE CENTRUM KULTURALNO - BIZNESOWEGO
Kompleks Konferencyjno Kulturalny Grupy Thermaleo położony w Uzdrowiskowym Parku Górnym posiada także na swoim terenie trzy hotele
o standardzie trzech, czterech i pięciu gwiazdek. Wszystkie trzy hotele są oddalone od Dworku Gościnnego nie więcej niż 250m. Największy
z nich Pieniny Grand w standardzie czterech gwiazdek to komfortowe 69
12 piętrowe Medical Spa z dużym basenem SKY Barem i wieloma
atrakcjami oraz niesamowitym widokiem na Pieniny. Mniejszy Nawigator to trzy gwiazdkowy hotel idealny wprost na spotkania integracyjne
i szkolenia. Perełką w koronie kompleksu jest pięciogwiazdkowy Modrzewie Park Hotel który wielokrotnie był nagradzany jako najlepszy hotel
butikowy w Polsce, Najlepsze SPA i doskonała restauracja. Tak szeroka
gama bazy noclegowej daje gwarancję na dopasowanie oferty pod każde
wymagania i budżety.

Grupa Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica
Park Górny 7, 34-460 Szczawnica
tel.: 18 540 04 32, 18 540 04 65, 18 540 04 28
info@dworekgoscinny.pl
www.dworekgoscinny.pl | www.facebook.com/dworekgoscinny
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JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH HOTELI W ZAKOPANEM

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane położony jest w centrum Zakopanego
na malowniczej Polanie Szymoszkowej.

Tatry
Ornak
Krokus
Rysy
Zawrat
Giewont
Wielka Krokiew
Morskie Oko
Mała Krokiew
Czarny Staw
Zakopane
Teren zewnętrzny

430
215
210
180
56
52
46
43
23
20
702
10 ha

550
130
100
190
50
50
40
40
10
10
-

250
160
90
30
30
30
30
400
-

Otoczony jest górską przyrodą i pięknymi podhalańskimi krajobrazami.
To doskonały wybór o każdej porze roku. Jako jedyny hotel w Zakopanem
znajduje się bezpośrednio przy sezonowym kąpielisku geotermalnym
i stacji narciarskiej, która oferuje również całoroczne przejazdy widokowe.
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Pięknie wnętrza z elementami stylu zakopiańskiego zostały ozdobione
przez lokalnych mistrzów dłuta, pędzla, haftu i młota. W hotelu mieści
się również nowoczesne SPA & Wellness Kasprowy, gdzie na powierzchni
ponad 1600m2 czekają trzy niezależne strefy: Aqua z krystalicznie
czystą, lazurową wodą, Relaksu z kompleksem saunowym i tężnią solną
oraz Zabiegowa. Z hotelowych okien roztacza się spektakularny widok
na panoramę Tatr lub zielone zbocza Gubałówki.

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane
ul. Szymaszkowa, Zakopane
tel.: 18 202 40 00, 18 202 40 17 (dział MICE)
konferencje@kasprowy.pl
www.kasprowy.pl

nazwa

Noclegi: 650

m2

Pokoje: 288

miejsca

miejsca

Parking: 300
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Sala Gerlach
Sala Rysy
Sala Giewont VII-IX
Sala Olimpijka
Sala Werandowa
Sala Gerlach I-IV
Sala Gerlach III-VI
Sala Rysy I-III
Sala Rysy IV
Sala Gerlach V

1250
415
105
160
80
570
775
204
120
275

1250
400
90
80
40
560
850
190
100
290

nazwa

Noclegi: 1270

m2

Pokoje: 377

miejsca

BANKIET
miejsca
865
280
160
60
40
470
528
120
60
265

Parking: 400

NAJWIĘKSZE MULTI VENUE POD TATRAMI
Nosalowy Dwór Resort & Spa to największa w regionie destynacja
MICE z blisko 400 pokojami w standardzie od 3-5* i 1,2 tys. miejsc
noclegowych. Resort oferuje 23 sale konferencyjne dla 2 tys. os.
z „Gerlach-em” jedyną w regionie salą dla 1,2 tys. osób a także
szatnie i garderoby. Nosalowy to miejsce na wymagające produkcje 71
jak koncerty, pokazy mody, wydarzenia sportowe transmitowane
przez TV, duże realizacje ale i mniejsze eventy. Doświadczenie resortu
w organizacji dużych wydarzeń i profesjonalny zespół to gwarancja
perfekcyjnie przygotowanego eventu. W resorcie znajduje się heliport,
stacja do ładowania pojazdów elektrycznych, regionalne wiaty i 2 tys. m2
eventowych terenów zewnętrznych. Obiekt dysponuje miejscami
parkingowymi wokół i podziemnymi garażami. Resort dwa lata z rzędu
nagrodzono w kat. Kongres i Multi Venu w MP POWER Awards

Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane
ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane
tel.:18 202 24 00
konferencje@nosalowy-dwor.eu, rezerwacja@nosalowy-dwor.eu
www.nosalowy-dwor.eu
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HISTORIA ŁĄCZY SIĘ TU Z LUKSUSEM I ENERGIĄ

72

Mazowiecki kompleks hotelowy Manor House SPA - enklawa dla
dorosłych, przyjazna weganom i alergikom oraz najlepsze holistyczne
SPA w Polsce - doskonałe sprawdza się na spotkanie biznesowe,
firmowy event lub konferencję. Komfortowe warunki do pracy i relaksu
zapewniają pięciogwiazdkowy Pałac Odrowążów, czterogwiazdkowy
hotel w Stajni Platera i Termach Zamkowych, nowoczesne zaplecze
konferencyjne, restauracja z tradycyjną polską kuchnią i menu vege,
Gabinety Bioodnowy oraz zabytkowy park z Witalną Wioską® SPA
i energetycznym Ogrodem Medytacji.
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Na Gości czekają: klimatyczne pokoje z Programem SPA, kąpiele Ofuro
w wysokich wannach, również w dwuosobowych Duo Ofuro, terapie
wzmacniające siły biowitalne, koncerty na gongi tybetańskie, seanse
w Łaźniach Rzymskich, bezchlorowy basen z ożywioną wodą, stajnia
koni, liczne atrakcje dla grup.

Hotel Manor House SPA**** - Pałac Odrowążów*****
ul. Czachowskiego 56, 26-510 Chlewiska
tel.: 48 628 70 61, 607 195 315
konferencje@manorhouse.pl
www.manorhouse.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

nazwa

m2

miejsca

miejsca

Balowa

110

100

130

Bankietowa

49

30

40

Gabinet Odrowąża

49

30

40

Sala Sołtyka

2 x 42

30

50

Sala Biesiadna

200

120

150

Koniuszego

170

100

100

Gościnna

40

20

-

Komnata Biowitalności

96

45

80

Noclegi: 150

Pokoje: 59

Parking: 80
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BANKIET

Sala Jurajska A+B+C+D

571

500

400

Sala Jurajska A

168

140

100

Sala Jurajska B

117

90

50

Sala Jurajska C

117

90

50

Sala Jurajska D

169

140

100

Sala Wschodnia A+B

101

80

60

Sala Zachodnia A+B

91

80

60

nazwa

Noclegi: 270

m2

Pokoje: 126

miejsca

miejsca

Parking: 54

BIZNES | KONFERENCJE | EVENTY
Położony blisko centrum miasta, Arche Hotel Częstochowa to pierwszy
czterogwiazdkowy hotel w Częstochowie. Spokojna okolica oraz bogata
infrastruktura hotelu sprawiają, że jest idealną propozycją zarówno dla
gości indywidualnych, jak i biznesowych. Arche Hotel Częstochowa to
nie tylko komfortowe pokoje hotelowe, ale również największe centrum 73
konferencyjne w Częstochowie i okolicy. To przestrzeń na organizację
dużego eventu, konferencji, imprezy targowej czy kameralnego
spotkania biznesowego. Centrum konferencyjne hotelu to niemal
800-metrowa powierzchnia, na którą składa się 7 funkcjonalnych
i w pełni wyposażonych sal konferencyjnych. Lokalizacja na terenie Jury
Krakowsko-Częstochowskiej daje wiele możliwości organizacji atrakcji
dodatkowych.
Hotel należy do polskiej sieci ARCHE HOTELE.

Arche Hotel Częstochowa
ul. Oleńki 20, 42-200 Częstochowa,
tel.: 34 347 40 74
rezerwacja@hotelczestochowa.com
www.hotelczestochowa.com
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WYPOCZYNEK, ZABAWA, INTEGRACJA…
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Hotel Gołębiewski w Karpaczu - położony u podnóża najwyższego
szczytu Karkonoszy – Śnieżki. Ze względu na swoje położenie
i przepiękną panoramę gór jest doskonałym miejscem wypoczynku
zarówno w sezonie letnim jak i zimowym.
Pokoje i apartamenty - 880 pokoi część z nich to apartamenty i pokoje
typu studio.
Profesjonalne Centrum Kongresowe - 28 sal konferencyjnych, sala
kinowa z kinowymi fotelami dla 417 osób oraz 2 sale kongresowe.
Restauracje - 8 sal restauracyjnych oferuje zróżnicowane menu dla
mniejszych i większych grup lub indywidualną ofertę a’la carte
Atrakcje hotelowe - Park Wodny Tropikana, Alpine Coster, Kręgielnia,
Salon Gier, Klub Nocny, Scena Teatralna oraz Studio Zdrowia i Urody.
Parkingi - 600 miejsc parkingowych również w podziemnym garażu

Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski
ul. Karkonoska 14, 58-540 Karpacz
tel.: 75 767 05 26
karpacz@golebiewski.pl
www.golebiewski.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

sala 7.38
sala 7.39
Restauracja Niebieska
Sala Kameralna
Restauracja Staropolska
sala konferencyjna 6.23
sala konferencyjna 6.30
sala konferencyjna 6.12
sala kinowa 6.32
28 sal konferencyjnych
o zróżnicowanym
metrażu

1865
1470
1300
350
462
475
330
95
512
-

2000
1600
300
180
80
417
-

1000
700
300
120
140
-

nazwa

Noclegi: 2000

m2

Pokoje: 880

miejsca

miejsca

Parking: 600
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Złota A
Złota B
Złota A+B
Srebrna
Żółta
Zielona
Czerwona
Fioletowa
Niebieska

61
60
121
51
81
54
32
30
25

42
20
20
26
36
30
18
12
12

30
30
60
30
30
30
-

nazwa

Noclegi: 186

m2

Pokoje: 115

miejsca

miejsca

Parking: 55

NAJLEPSZY HOTEL BUTIKOWY W POLSCE
Hotel Tobaco to butikowy obiekt w centrum Łodzi. Hotel powstał
w dawnej Fabryce Wełny Karla Kretschmera, która po I Wojnie Światowej
stała się siedzibą Łódzkiej Wytwórni Papierosów. Tobaco to połączenie
surowości industrialnej architektury z energetyzującymi, designerskimi
wnętrzami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. 75
Dzisiaj obiekt oferuje 115 pokoi w siedmiu różnych kategoriach oraz
8 sal konferencyjnych od 25 do 120 m2.
Wielokrotnie nagradzana hotelowa Restauracja u Kretschmera zabiera
w kulinarną podróż do Łodzi Czterech Kultur. Oryginalny wystrój przenosi
do czasów fabrykanckiej Łodzi i sprawia, że jest idealnym miejscem na
degustacje oraz imprezy firmowe i rodzinne. W karcie menu znajdują
się dania inspirowane tradycyjną kuchnią polską, niemiecką, żydowską
i rosyjską.

Hotel Tobaco Łódź
ul. Kopernika 64, 90-553 Łódź
tel.: 42 207 07 07
recepcja@hoteltobaco.pl
www.hoteltobaco.pl
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Bruksela
Warszawa
Wenecja
Europejska

325
325
200
450

300
300
150
300

200
200
350

m2

nazwa

Noclegi: 350

miejsca

Pokoje: 150

miejsca

Parking: 120

NAJWIĘKSZY HOTEL W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM
Hotel Europa
ul. Radomska 76a, Starachowice
tel.: 41 276 78 00
rezerwacja@europa-hotel.pl

Hotel Europa**** Starachowice. U stóp Gór Świętokrzyskich znajdziecie
Państwo doskonałe miejsce na chwilę relaksu i odpoczynku, oraz
zorganizowanie wspaniałego eventu czy konferencji. Hotel posiada
350 miejsc noclegowych, 9 sal konferencyjnych o łącznej pow. 1100 m2.
Odpoczynek zapewni Strefa Relaksu: bezchlorowy basen, 4 sauny,
2 jacuzzi, basen z hydromasażem, siłownia oraz kort do Squash`a.

www.europa-hotel.pl
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SALA

m2

nazwa

Sala Regent A + B + C
Koral
TurkusAB / OnyksAB
Bursztyn / Topaz
QClub restauracja
na wyłączność
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Noclegi: 350

KONFERENCJA
miejsca

385 / 125 + 135 + 125 350 / 108 + 136 + 90
89
70
79 / 77
54 / 60
50 / 60
25 / 40
260
70

Pokoje: 246

POZNAJ NASZĄ PRAWDZIWĄ GOŚCINNOŚĆ
Pięciogwiazdkowy Regent Warsaw Hotel położony tuż obok
Parku Łazienki Królewskie oferuje 246 komfortowych pokoi
i luksusowe apartamenty. Goście mogą korzystać z restauracji
„Venti-tre”, lobby baru, centrum fitness&SPA z basenem oraz 13 sal
konferencyjno-bankietowych, które mają dostęp do światła dziennego
i WiFi. Goście ufają naszemu doświadczeniu i dbałości o każdy detal
konferencji, imprezy czy spotkania.

Regent Warsaw Hotel
ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa
tel.: 22 558 12 34
info@regent-warsaw.com
www.regent-warsaw.com

BANKIET
miejsca

250 / 72 + 90 + 72
60
40 / 40
20 / 30
80

Parking: 70

Obiekty eventowe

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Sala Konferencyjna ABC
Sala D (Przeszklona)
Gabinet Szklany
Sala Klubowa
Sale Restauracyjne

300 (70+70+70+90)
70
45
140
238 + 176

240
60
30
80
130

160
40
10
60
120 + 100

m2

nazwa

Noclegi: 136

miejsca

Pokoje: 56

miejsca

Parking: 130

HOTEL NA KAŻDĄ PORĘ ROKU
Zaledwie godzinę drogi od Warszawy, wśród łąk i lasów. Świetna infrastruktura rekreacyjna, gabinety SPA oraz zaplecze Wellness z zachowaniem kameralności obiektu. Najwyższy standard obsługi, jednak bez
sztywnej, zobowiązującej atmosfery. Autorskie programy teambuildingowe, baseny, boiska, korty tenisowe oraz polana piknikowa. Hotel tętniący
życiem, a w restauracjach spokój zgodny z ideą slow food.

Hotel BoniFaCio SPA&SPORT Resort ****
Kępa 84 k/Sochocina, 09-110 Sochocin
tel.: 23 651 24 00, 509 904 858, 664 971 279
marketing@hotelbonifacio.pl, recepcja@hotelbonifacio.pl
www.hotelbonifacio.pl
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Bankietowa
Słoneczna
Księżycowa
Konferencyjna

400
130
130
40

250
100
100
25

180
80
80
25

m2

nazwa

event katalog 2019/2020

Noclegi: 25-28

miejsca

Pokoje: 12

WSPIERAMY CIĘ, ABYŚ ODNIÓSŁ SUKCES
Hotel Chynów to miejsce, które wspiera biznes. Organizuje jednodniowe
konferencje, kameralne szkolenia oraz imprezy firmowe i rodzinne.
Przestronna sala bankietowa idealnie sprawdzi się m.in. przy dużych
konferencjach branżowych, a jej eleganckie wnętrza dodadzą prestiżu
każdemu wydarzeniu. Spokojne, zielone otoczenie obiektu zapewnia
idealne warunki na spotkania i warsztaty szkoleniowe dla kilkunastu osób
i na odpoczynek po ciężkim dniu.

Hotel Chynów
ul. Główna 74, 05-650 Chynów
tel.: 48 661 43 37, 885 028 536
marketing@hotelchynow.pl
www.hotelchynow.pl

miejsca

Parking: 100

Obiekty eventowe

BIZNESOWY HOTEL W ZNAKOMITEJ LOKALIZACJI

80

Hotel Radisson Blu Sobieski usytuowany jest 6km od lotniska im. Chopina i zaledwie 1km od Dworca Centralnego, co gwarantuje idealną lokalizację w centrum Warszawy. Hotel oferuje 452 nowoczesne pokoje
i apartamenty. Stylowe pokoje wyposażone są w mini bar, telewizor
LCD i przestronne miejsce do pracy. W restauracji hotelowej skosztować można wyśmienitych dań kuchni polskiej i międzynarodowej. Radisson Blu Sobieski oferuje ponad 1500m2 powierzchni konferencyjnej,
wyposażonej w nowoczesny sprzęt techniczny.
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Hotel cieszy się ogromną popularnością i doświadczeniem w organizacji małych spotkań biznesowych, klasycznych konferencji czy dużych
wydarzeń firmowych, wszystko dzięki 18 przestronnym salom konferencyjnym.

Radisson Blu Sobieski Hotel
Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa
tel.: 22 579 10 00
info.sobieski.warsaw@radissonblu.com
www.radissonblu.com/pl/sobieski-warsaw

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

m2

miejsca

miejsca

Gatrium

330

400

150

Gatrium + Marysieńka

870

-

400

Wilanow I + II

117

100

60

Belweder I + II

196

100

100

Husaria

53

40

16

10 Sal Warsztatowych

24

10

-

Noclegi: 846

Pokoje: 452

Parking: 146

EVENTY · KONFERENCJE · PIKNIKI

Hotel Julinek
Julinek 1
05-084 Leszno k/Warszawy
+48 22 611 61 22/26
sprzedaz@julinek.com.pl
www.julinek.com.pl

Obiekty eventowe

EXPERIENCE THE ART IN YOUR STAY

82

Renaissance Warsaw Airport Hotel to miejsce wyjątkowe, pierwszy
pięciogwiazdkowy obiekt w Polsce położony bezpośrednio przy lotnisku.
Od terminala odlotów Gości dzieli zaledwie 67 kroków. To także pierwszy hotel marki Renaissance, należącej do największej sieci hotelowej
Marriott International.
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Hotel dysponuje 225 idealnie wyciszonymi pokojami, w tym 11 apartamentami z dostępem do Executive Club Lounge z widokiem na płytę
lotniska Chopina. 884 mkw nowocześnie zaprojektowanej powierzchni
konferencyjnej umożliwia dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Dysponuje 10 salami konferencyjnymi z nowoczesnym wyposażeniem technicznym i szybkim dostępem do Internetu.
Posiada sale przystosowane do realizacji warsztatów kreatywnych oraz
innych niestandardowych projektów. Hotel z basenem, siłownią i SPA.

Renaissance Warsaw Airport Hotel
ul. Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa
tel.: 22 164 70 00
hotel@renaissance.waw.pl
www.renaissancewarszawa.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Balowa
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 7

400
77
61
62
62
62
57
50

350
49
50
52
52
52
48
42

240
49
40
40
40
40
40
30

Sala 8
Sala 9

20
20

nazwa

Noclegi: 450

m2

miejsca

miejsca

6 osób ustawienie Boardroom
8 osób ustawienie Boardroom

Pokoje: 225

Parking: 103

Hotel Bellotto*****

ul. Senatorska 13/15
Warszawa
+48 22 829 67 06
sprzedaz@hotelbellotto.pl
www.hotelbellotto.pl

W Y J ĄT KOW E M I E J S C A E V E N T OW E

Bulwary Eventy
Bulwar Gen. Smitha Pattona
Warszawa
+48 695 121 003
sprzedaz@bulwaryeventy.pl
www.bulwaryeventy.pl

Obiekty eventowe

SPOTKANIA W BIZNESOWYM CENTRUM WARSZAWY
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W The Westin Warsaw dbamy o Twoje dobre samopoczucie, byś wyjeżdżając czuł się lepiej niż przed przyjazdem do hotelu. Nasze innowacyjne programy, wyremontowane sale konferencyjne i dogodne rozwiązania zapewniają udane spotkanie i wygodny pobyt w odnowionych,
funkcjonalnych pokojach. Oferta bankietowo – konferencyjna hotelu The
Westin Warsaw daje organizatorom spotkań przyjemną odskocznię od
codzienności: doskonale zbilansowaną kombinację holistycznej funkcjonalności, energetycznego otoczenia biznesowej części Śródmieścia
i niepowtarzalnych doświadczeń kulinarnych. Dania serwowane w Restauracji Fusion są ukierunkowane na zdrowy tryb życia, a menu zostało stworzone w oparciu o jedno z głównych założeń marki – Eat Well.
Hotel dysponuje również ekskluzywnym Club Lounge, z którego można
podziwiać biznesową panoramę Warszawy. W tym miejscu można nie
tylko przeprowadzić małe spotkania biznesowe, ale także odpocząć
i zrelaksować się.

The Westin Warsaw
Al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa
tel.: 22 450 80 00
warsaw@westin.com
www.westin.com

SALA
nazwa

Sala Balowa Copernicus
Copernicus I / II / III
Copernicus I + II
lub II + III
Orion
Castor
Boardroom
Gemini
Aquarius
Taurus
Leo

Noclegi: 722

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

455
155 / 140

500
150 /140

372
130 / 130

300

290

152

45
35
64
50
52
50
28

35
25
50
40
40
35
12

40
24
44
36
36
36
12

m2

Pokoje: 366

miejsca

miejsca

Parking: 97

Miejsce spotkań
biznesu
MP POWER
PROJEKT 2017
dla MCC Mazurkas

IDEALNA
LOKALIZACJA

w kategorii
CSR W BRANŻY
EVENTOWEJ

Gdańsk
5h
Białystok
2h 40min

Poznań
2h 30min

Warszawa
5min

Lublin
3h

Wrocław
3h 40min
Kraków
3h 45min

Doskonała lokalizacja, 3500 m² pow. konferencyjnej,
35 sal konferencyjno-bankietowych, największa sala
na 1000 osób, 158 pokoi dwuosobowych oraz wielofunkcyjny
charakter przestrzeni konferencyjno-hotelowej czynią
z MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel
doskonałe miejsce do organizacji kongresów, konferencji,
bankietów, wydarzeń firmowych, targów, szkoleń, koncertów.
To tutaj spotyka się biznes – spotkajmy się więc
w MCC Mazurkas.

OD CENTRUM
WARSZAWY

Z LOTNISKA CHOPINA

PRZY ZJAZDACH
Z TRAS

OD STACJI PKP

WWW.MAZURKASHOTEL.PL

Obiekty eventowe

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Sala konferencyjna
Restauracja
Bar

37
28
26

30-35
-

40
21
15

m2

nazwa

Noclegi: 36

miejsca

Pokoje: 18

miejsca

Parking: 9

KONFERENCJE I EVENTY FIRMOWE
Bitikowy Hotel SixtySix**** położony w sercu stolicy wraz z restauracją
Mood to najbardziej prestiżowy adres na Nowym Świecie. 18 luksusowych
pokoi stwarza warunki do komfortowej pracy i przyjemnego wypoczynku.
Wnętrza dają możliwość organizacji prestiżowych konferencji, prezentacji,
szkoleń, spotkań biznesowych oraz uroczystości i przyjęć rodzinnych.
Oferujemy profesjonalną i dyskretna obsługę w kameralnej i lifestylowej
atmosferze.

Hotel SixtySix
ul. Nowy Świat 66, 00-357 Warszawa
tel.: 22 826 61 11
hotel@hotelsixtysix.com
www.hotelsixtysix.com

86
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SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Wodna
Parkowa
Pałacowa
Kominkowa

182
161
64
30

180
160
50
30

100
100
40
14

nazwa
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Noclegi: 120

m2

miejsca

Pokoje: 54

KONFERENCJE I EVENTY FIRMOWE
• Blisko Autostrady A1
• Świetna Kuchnia
• Park Linowy
• 4 Wyposażone Sale
• Komfortowe pokoje z widokiem na park
• Strefa Wellness & SPA (basen, strefa saun, jacuzzi)
• Teren rekreacyjny przeznaczony na teambuilding

Hanza Pałac Wellness & SPA****
Rulewo 13, 86-160 Warlubie
tel.: 52 320 90 94
recepcja@hanzapalac.pl
www.hanzapalac.pl

miejsca

Parking: 50

Obiekty eventowe

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Sala Rezydencja dolna
Sala Rezydencja Górna
Sala Alexandryjska
Sala Konferencyjna
Sala VIP
Restauracja

270
226
113
80
12,5
170

220
120
100
80
8

180
100
80
95

nazwa

Noclegi: 142

m2

Pokoje: 48

miejsca

miejsca

Parking: 80

BIZNES & SPA – LUKSUS POD WARSZAWĄ
Tylko 13 km od Warszawy, w zabytkowym 12-h parku, w miejscu
gdzie historia łączy się z nowoczesnością, znajduje się butikowy hotel
Pałac Alexandrinum. To magiczne miejsce oferuje 48 pokoi, każdy
o niepowtarzalnym klimacie, sale konferencyjne, restaurację, klub nocny,
strefę Aqua oraz SPA. Pałac Alexandrinum jest miejscem idealnym 87
na przeprowadzenie konferencji, szkolenia czy imprezy plenerowej
w parku. A po ich zakończeniu - regenerację sił w SPA, w klubie
nocnym, przy ognisku czy w strefie relaksu. Natomiast stylowy
wystrój profesjonalnie wyposażonych pięciu sal konferencyjnych
zapewni udany przebieg wszelkich wydarzeń biznesowych. Dla
kameralnych spotkań przygotowano salę VIP. Eleganckie wnętrza
pałacu są doskonałym miejscem na organizację bankietów. W 2019
hotel powiększy się o 56 pokoi.

Hotel Pałac Alexandrinum
Krubki-Górki 13a, 05-326 Poświętne
tel.: 512 838 972
marketing@palac-alexandrinum.pl
www.palac-alexandrinum.pl

event katalog 2019/2020

SALA

Obiekty eventowe
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PRAWDZIWY XVIII-WIECZNY DWOREK

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Jaworowy Dwór jest obiektem należącym do Hoteli Historycznych, co
czyni go wyjątkowym miejscem na mapie zabytkowych obiektów w kraju.
Jego doskonała lokalizacja (11 km od Twierdzy Modlin i lotniska
w Modlinie oraz 40 km od Warszawy) oraz położenie w spokojnej okolicy,
w otoczeniu przyrody oraz wyposażenie sprawiają, że Jaworowy Dwór
przypadnie do gustu zarówno gościom indywidualnym, jak i biznesowym.
Obiekt posiada 21 komfortowo wyposażonych pokoi dla około 40 osób.
Gościom serwowane są potrawy kuchni staropolskiej, przygotowane
z największą starannością doświadczonych szefów kuchni.

Sala konferencyjna
w Dworku Głównym

60

36-50

50

Sala konferencyjna
nr 1 Dworek mniejszy

60

36-50

-

Sala konferencyjna
nr 2 Dworek mniejszy

60

26-40

-

Sala restauracyjna

60

50

70

Sala restauracyjna
Dworek mniejszy

100

80

120

nazwa

Noclegi: 35-60

event katalog 2019/2020

Dwór oferuje wszechstronne usługi w zakresie organizacji konferencji,
szkoleń i imprez firmowych. Do dyspozycji są trzy, w pełni wyposażone
sale konferencyjne.

Jaworowy Dwór
Trębki Nowe 100A, 05-170 Zakroczym
tel.: 22 785 33 01, 601 656 400
info@jaworowydwor.pl
www.jaworowydwor.pl

m2

Pokoje: 21

miejsca

miejsca

Parking: 100

Hotel Dwór Chotynia
www.dworchotynia.pl

Chotynia 96, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie
info: 603 32 00 00

Hotel Pałac Żaków
www.palac-zakow.pl

Żaków 53, 05-332 Siennica, woj. mazowieckie
info: 663 44 44 43

Hotel Pałac Żaków
www.dworchotynia.pl

Obiekty eventowe

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

30
260

20
20-200

20-200

m2

nazwa

Konferencyjna pałac
Sala bankietowa

Noclegi: 104

miejsca

Pokoje: 47

miejsca

Parking: 200

GOŚCINNOŚĆ MAMY W NATURZE
Pałac Wiechlice - idealne miejsce na znalezienie równowagi ciała i umysłu.
Kompleks składa się z 5 budynków, letniego tarasu restauracyjnego, 4h
parku ze starodrzewiem, 1h winnicy, stawu z prywatną piaszczystą
plażą. Obiekt liczy 47 pokoi hotelowych w tym 11 apartamentów, cztery
sale restauracyjne, dwie sale konferencyjne oraz SPA z klimatycznym
basenem, strefą relaksu i gabinetami zabiegowymi.

Pałac Wiechlice Zbigniew Czmuda
Wiechlice 45b, 67-300 Szprotawa
tel.: 68 376 86 10 (recepcja). 68 376 86 08 (marketing)
recepcja@palacwiechlice.pl, marketing@palacwiechlice.pl
www.palacwiechlice.pl

90
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SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Drewniana
Pejzażowa
Chrystowskich
Balowa
Oranżeria

-

40
30
50
60
300

25
20
40
40
180

m2

nazwa
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Noclegi: 55

miejsca

Pokoje: 27

miejsca

Parking: 300

JESTEŚMY PO TO BYŚCIE ZAPAMIĘTALI TE CHWILE
Obiekt usytuowany zaledwie 120 km od Poznania, Łodzi, Wrocławia oraz
260 km od Warszawy. To idealne miejsce w ponad 100-letnim parku na
organizację bankietów, eventów, konferencji i wesel. Do dyspozycji Gości
pozostaje 5 sal, które można odpowiednio zaadaptować oraz 27 pokoi
urządzonych w klimacie lat 20-tych XX w. Mocna strona obiektu to
kuchnia nagradzana wielokrotnie w konkursach i rankingach kulinarnych.
Profesjonalny i elastyczny zespół to gwarancja najwyższego poziomu usług.

Pałac Tłokinia
ul. Kościelna 46, 62-860 Tłokinia Kościelna
tel.: 62 767 88 88
biuro@palac-tlokinia.pl
www.palac-tlokinia.pl

Obiekty eventowe

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

60

nazwa

m2

miejsca

miejsca

Biała I + II

110

120

Biała I lub II

55

60

26

Grafitowa I+II

146

150

100

Grafitowa I

70

60

18

Grafitowa II

75

70

32

Różowa Duża+mała

103

70

80

Niebieska

50

70

50

Zielona

25

25

20

Namiot w ogrodzie

300

150

150

Noclegi: 150

Pokoje: 70

Parking: 100

DWÓR OLIWSKI-POBYT PRZEŻYCIE SATYSFAKCJA
Hotel położony w zabytkowej dzielnicy Gdańska – Oliwie, na skraju
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na granicy Gdańska i Sopotu.
Bogaty wachlarz świadczonych usług i doskonałe menu sprawiają, iż
jest to idealne miejsce dla osób podróżujących w celach biznesowych,
turystycznych, planujących wesela i obiady okolicznościowe. Otoczony 91
pięknym parkiem jest także znakomitym miejscem do organizacji
konferencji, szkoleń czy różnego rodzaju imprez integracyjnych lub
eventów plenerowych. Cicha i spokojna okolica oraz rozmaita oferta
zabiegów SPA i Wellness pozwala naszym Gościom całkowicie się
zrelaksować.
Hotel wielokrotnie gościł u siebie różne osobistości ze świata polityki
oraz światowej sławy artystów i wykonawców, a podczas Euro 2012
hotelem pobytowym dla reprezentacji Niemiec w piłce nożnej.

Dwór Oliwski City Hotel & Spa
ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk
tel.: 58 554 70 00
hotel@dworoliwski.pl, sprzedaz@dworoliwski.pl
www.dworoliwski.pl

event katalog 2019/2020
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MIEJSCE Z DOBRYM KLIMATEM

92

To miejsce niezwykłe. Raptem 60 km od Warszawy, pod Warką,
w malowniczej Dolinie Pilicy znajduje się kameralny pałacyk dedykowany
organizacji wysmakowanych imprez i wyjątkowych szkoleń. Otulony
5-cio hektarowym parkiem pałac oddaje do dyspozycji Gości
16 pokoi 2-osobowych z możliwością dostawek, dwie przestronne sale
konferencyjne, restaurację z menu opartym na lokalnych produktach
najwyższej jakości, taras oraz zadaszoną loggię z widokiem na park.
Do dyspozycji gości jest też sauna, gabinet odnowy biologicznej, wanna
z hydromasażem.

event katalog 2019/2020

Organizujemy m.in. ogniska, grill, paintball, przejażdżki bryczką, spływy
kajakowe, wieczory tematyczne. A wszystko to w magicznej atmosferze
XIX-wiecznego pałacu, z doskonałą kuchnią i przemiłą dyskretną obsługą.
Oferujemy wyłączność miejsca na organizację Państwa imprez.

Biały Pałac Palczew
Palczew Parcela 19, 05-660 Warka
tel.: 48 667 14 71
kontakt@palacpalczew.pl
www.palacpalczew.pl

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m2

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca

Biblioteczna

60

60

50

Parkowa

170

150

140

Noclegi: 34

Pokoje: 16

Parking: 50

Obiekty eventowe

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Dziedziniec
Sale Jagiellonów
Kapitularz Wielki
Kapitularz
Castle Casino
Sala Króla Władysława
Jagiełły
Sala Księcia Witolda
Sala Księżnej Anny
Sala Księcia Witolda
+Sala Księżnej Anny

900
350
150
70
120

1000
450
180
70
100

350
250
120
50
-

176

170

100

72
103

60
90

40
60

248

150

100

248

230

140

nazwa

Sala Króla Władysława
Jagiełły i Sala Księcia
Witolda

Noclegi: 350

m2

Pokoje: 167

miejsca

miejsca

Parking: 150

LEGENDARNA GOŚCINNOŚĆ
Hotel ZAMEK RYN**** wyróżnia spośród innych hoteli o wysokim
standardzie doskonałe położenie w sercu Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich – między dwoma jeziorami, z których jedno słynie
z przejrzystości, a do drugiego z łatwością dopłynąć można własnym
jachtem. Każdy Gość może tu doświadczyć historii, która jest 93
dostępna na wyciągnięcie ręki. Wewnątrz mieści się unikalny Zadaszony
Dziedziniec, na którym organizujemy koncerty i inne spektakularne
wydarzenia, jak np. prestiżowy Konkurs Młodych Talentów Sztuki
Kulinarnej L’Art de la cuisine Martell czy Medieval Games – od dwóch
lat największe zawody crossfit w Polsce.
Mieszczące się w najbardziej zacisznym miejscu zamku SPA Księżnej
Anny to sanktuarium luksusu, tradycji pielęgnacyjnych i pierwotnej siły
natury czterech żywiołów.

Mazurskie Centrum Kongresowo - Wypoczynkowe
„Zamek - Ryn” Sp. z o.o
Pl. Wolności 2, 11-520 Ryn
tel.: 87 429 70 35
marketing@zamekryn.plinfo@dworekgoscinny.pl
www.zamekryn.pl
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SALA
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SALA

POWIERZCHNIA

sala A
sala B
sala C
sala E
sala F
sala a

362,45
153,5
75,5
55,2
42,9
21,4

m2

nazwa

Noclegi: -

KONFERENCJA

BANKIET

miejsca

miejsca

450 / 260
200 / 120
70 / 50
60 / 40
50 / 30
15

Pokoje: -

200
80
40
30
30
15

Parking: -

ZABYTKOWY DOM Z KLIMATEM
Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o
ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
tel.: 22 336 12 23, 729 052 512
izabela.krasucka@wdtnot.pl

Warszawski Dom Technika jest obiektem zabytkowym, położonym
w pobliżu warszawskiej Starówki. Z zewnątrz zachwycający ciekawą
architekturą, w środku oferuje 6 sal konferencyjnych z pełnym
wyposażeniem technicznym i audiowizualnym. Do dyspozycji oddajemy
Dom historyczny, zaaranżowany w sposób sprzyjający event’om
o różnej tematyce. Nasz doświadczony zespół zatroszczy się o każdy
szczegół spotkania.

www.wdtnot.pl

94

Obiekty eventowe

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Sala Główna
Sala im. Rodziny Taube
Sala edukacyjna

270
130
55

200
100
45

180
90
30

Noclegi: -
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m2

nazwa

miejsca

Pokoje: -

UNIKALNE WNĘTRZE W SERCU KAZIMIERZA
Muzeum mieści się w odrestaurowanym, postindustrialnym budynku
przedwojennego młyna. Wnętrze subtelnie łączy nowoczesne materiały
– szkło, metal i jasne drewno – z oryginalnymi elementami struktury
budynku. Otwarta przestrzeń pozwala na organizowanie konferencji,
bankietów, koncertów, wesel, warsztatów. Muzeum współpracuje
z największymi festiwalami i agencjami eventowymi w Krakowie i w Polsce.

Żydowskie Muzeum Galicja
ul. Dajwór 18, 31-052 Kraków
tel.: 12 421 68 42, 695 623 144
weronika.bilas@galiciajewishmuseum.org
www.galiciajewishmuseum.org

miejsca

Parking: -

Obiekty eventowe

nazwa

Całoroczny namiot
bankietowy
Park, polany piknikowe,
5 stawów
Pałac / Sala Główna
Pałac / Hall
Pałac / Sala Kredens
Pałac / Biblioteka
Pałac / Kominkowa I
Pałac / Sala Granatowa
Pałac / Piwnice / 3 sale
Izba Góralska + plener
Restauracja
Sala konferencyjna

Noclegi: 38+2

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

m2

miejsca

miejsca

850

600

300

24 h

-

-

56
34
18
39
28
27
74
-

50
25
30
14
14
60
70

36
12
30
12
12
40
25
40
-

Pokoje: 17+1

Parking: 200

UNIKALNA PRZESTRZEŃ EVENTOWA
Zespół pałacowo-parkowy Rozalin to niezwykłe, owiane szlachetną
historią miejsce zlokalizowane zaledwie 20 km od Warszawy.
Zachwycający 24 – ha park, polany piknikowe, stawy oraz zabytkowy
pałac z 1857 roku i połączony z nim elegancki namiot bankietowy
z salą sceniczną, stanowią doskonałe miejsce na bankiet, integrację, 95
szkolenie, konferencję czy piknik firmowy lub rodzinny. Do dyspozycji
Gości oddajemy ponadto restaurację, salę konferencyjną, butikowy hotel
oraz ponad 100-letnią autentyczną izbę góralską. Dokładamy wszelkich
starań by wizyta w Rozalinie była doznaniem zarówno estetycznym
jak i smakowym, Nasz Szef Kuchni zdobył nagrodę „Kucharz Odkrycie
Roku 2018” wg przewodnika Poland 100 Best Restaurants. Kreacja
wydarzeń to nasza pasja, więc realizujemy wydarzenia od koncepcji po
jej urzeczywistnienie. Zapraszamy do Rozalina!

Pałac Rozalin
ul. Pałacowa 27, 05-831 Rozalin
tel.: 537 917 027
biznes@palacrozalin.pl
www.palacrozalin.pl | www.facebook.com/palacrozalin/
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MP POWER AWARDS: EVENT VENUE 2017
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Digital Knowledge Village to jedno z najbardziej innowacyjnych miejsc
w Warszawie dedykowanych eventom. Powstało z myślą o wszystkich
organizatorach, ceniących kompleksowe podejście do wydarzeń. 1200
mkw różnorodnej powierzchni eventowej umożliwia realizację ambitnych
i kreatywnych projektów. Do dyspozycji uczestników zostało oddanych
14 nowoczesnych sal, w tym studio eventowe, które ma 330 m2
powierzchni i 7 m wysokości, studia digitalizacji wiedzy, laboratoria UX,
4 studia nagraniowe, studio fokusowe, sundeck na 2 poziomach i wiele
miejsc relaksu. Obiekt zdobył nagrodę MP Power Venue w kategorii
Event Venue w konkursie branżowym MP Power Awards®. Jury
konkursu doceniło jego możliwości pod kątem realizacji określonego typu
wydarzeń, atrakcyjność, rozwiązania skierowane do branży spotkań,
politykę współpracy z branżą oraz innowacyjność.

Digital Knowledge Village
ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa
tel.: 22 314 14 14
info@knowledgevillage.pl
www.knowledgevillage.pl

SALA
nazwa

DKV Całość
2 Sale (DK lub KV)
1 Sala (D, K lub V)
Difda
Kaliope
Virgo

Noclegi: -

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

330
220
110
54
54
54

330
220
110
40
40
40

180
120
60
30
30
30

m2

Pokoje: -

miejsca

miejsca

Parking: 100

Obiekty eventowe

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

MsMermaid Ballroom

650

450

350

Botanico

330

300

200

Nida

130

130

70

Bystra

100

100

60

San

55

52

30

Północ

900

800

500

nazwa

m2

miejsca

miejsca

Jaga

270

300

200

Pan Twardowski

247

250

200

Perun

198

150

150

Światowid

150

150

80

Noclegi: -

Pokoje: -

Parking: 40

MSMERMAID COFERENCE & EVENT CONCEPT
MsMermaid Conference Center at The Tides oferuje wyjątkową
przestrzeń eventową, sale konferencyjne i szkoleniowe z panoramicznym
widokiem na Wisłę. Nowoczesna architektura budynku nawiązuje
do symbolu wody i fal. Projekt budynku powstał w słynnej pracowni
architektonicznej APAKA Kuryłowicz. To niebanalne miejsce na 97
zorganizowanie konferencji, szkolenia, eleganckiego bankietu,
wieczornego eventu czy imprezy okolicznościowej. Znajdziecie tu
połączenie nowoczesnej, eleganckiej, surowej przestrzeni z dyskretną
atmosferą. Przestrzeń napełniona energią pochodzącą z natury.
Szczególnie odczuwalny jest tu żywioł wody, którego symbolem jest
Wisła. Znajdujemy się w centrum Warszawy; przy nadwiślańskich
bulwarach tuż obok Mostu Poniatowskiego. To jedyne takie miejsce
w Polsce. Zachwyca, uspokaja, inspiruje i dodaje energii. Konferencje,
eventy, spotkania biznesowe zwielokrotniają tu swoją moc!

MsMermaid
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa,
tel.: 22 355 23 84
office@msmermaid.pl
www.msmermaid.pl
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SALA

Obiekty eventowe

KAMIENICA - WIĘCEJ NIŻ TEATR
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Teatr Kamienica to prywatny teatr dramatyczny, założony i prowadzony
przez aktorską parę -Emiliana Kamińskiego oraz Justynę Sieńczyłło. Teatr
powstał w 2009 roku. Obecnie jest nie tylko bijącym sercem na mapie
kulturalnej Warszawy, lecz też przestrzenią dla klimatycznych eventów.
Przedwojenna cegła, ponad 100-letnie kafelki Villeroy Boch, a do tego
ultranowoczesne zaplecze techniczne i niepowtarzalna atmosfera – to
solidna podstawa do produkcji różnego typu wydarzeń. Bogaty wachlarz
możliwości artystycznych i eventowych sprawia, że na deskach kultury
organizowane są: spotkania biznesowe, konferencje, uroczyste gale,
pokazy mody, premiery samochodów czy nawet wybory miss. Ofertę
uzupełnia działająca przy teatrze restauracja Nasza Warszawa, która
dba o podniebienia gości teatralnych i eventowych. W ofercie teatru
również: spektakle zamknięte, autorska kuchnia, makieta przedwojennej
Warszawy (jako dodatkowa atrakcja eventu), najnowocześniejszy sprzęt
oświetleniowy, nagłośnieniowy i multimedialny oraz studio nagrań.

Teatr Kamienica
Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa
tel.: 601 197 157
event@teatrkamienica.pl
www.teatrkamienica.pl

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

m2

miejsca

miejsca

Scena Orla

450

319

350

Scena Parter

90

104

70

Piwnica Warsza

150

80

60

Sale restauracyjne

200

-

200

Noclegi: -

Pokoje: -

Parking: -

Obiekty eventowe

nazwa

POWIERZCHNIA
m2

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca

Laboratorium

2400

-

1200

Butelkownia

140 Foyer
+ 675 sala główna

475

600

Filtracja

600

350

300

Noclegi: 270

Pokoje: 141

Parking: 1000

STARA PRAGA W NOWYM WYDANIU
Piękna architektura i przyjazna przestrzeń wspólna sprawiają, że
pracownicy, mieszkańcy, goście i turyści odwiedzający Konesera mogą
poczuć magiczny klimat starej Pragi w nowoczesnym, przyjaznym
wydaniu. Postindustrialny klimat warszawskiej Pragi oraz doskonale
99
przygotowana infrastruktura zagwarantują sukces każdego eventu.
Laboratorium to otwarta przestrzeń eventowa i wystawiennicza, dająca
możliwość kreowania indywidualnego charakteru każdego wydarzenia.
To idealne miejsce na designerskie eksperymenty i tworzenie nowych
formuł eventów. Butelkownia to centrum eventowe zaprojektowane
w oryginalnym, industrialnym stylu. Jego wyjątkowy design, nowoczesne
zaplecze techniczne i elastyczna powierzchnia stanowią idealną bazę
dla najwyższej jakości eventów biznesowych i wieczornych imprez.

Centrum Praskie Koneser
Plac Konesera 8/9, 03-736 Warszawa
tel.: 502 900 714 (Katarzyna Kruk)
k.kruk@liebrecht-wood.com
www.koneserdowynajecia.pl

event katalog 2019/2020

SALA

Obiekty eventowe

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Hala wystawiennicza
+ foyer
Hala wystawiennicza
Sala konferencyjna A,B,C
Sala konferencyjna A+B+C
Powierzchnia zewnętrzna

2400

2250

830

1400
73
217
22 000

1260
50
200
-

460
18
73
-

m2

nazwa

Noclegi: -

miejsca

Pokoje: -

miejsca

Parking: 320

CWK OPOLE DLA #BIZNESU!
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu to nowoczesny,
wielofunkcyjny obiekt przystosowany do realizacji niemal każdego
wydarzenia. Funkcjonalna powierzchnia wystawiennicza i konferencyjna
z mobilnymi, dźwiękoszczelnymi ścianami oraz bogata infrastruktura
centrum spełnią oczekiwania realizatorów: targów, kongresów,
konferencji, szkoleń, wystaw, koncertów, imprez modowych, imprez
sportowych, natomiast teren zewnętrzny pozwala na organizację
imprez plenerowych.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole
tel.: 77 446 16 80
info@cwkopole.pl
www.cwkopole.pl | www.facebook.com/CWKOpole

100

Obiekty eventowe

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Strefa Relaksu
Strefa Wejścia
Ocean Życia

352
154
288

100
100
100

150
150
150

nazwa

event katalog 2019/2020

Noclegi: -

m2

miejsca

Pokoje: -

EVENTOWA PRZESTRZEŃ DOZNAŃ
Hydropolis to unikalne w skali kraju i świata centrum wiedzy o wodzie,
które łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą
i rozrywkową. W 2018 roku zostało wybrane na najlepszą atrakcję
turystyczną wg Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego zabytkowy
charakter i nowoczesne wnętrza zachęcają do organizacji eventów,
co potwierdza nagroda dla najlepszego obiektu eventowego 2017 roku
w kategorii Unique MP Power Awards.

Hydropolis
ul. Na Grobli 17, 50-421 Wrocław
tel.: 691 900 342
eventy@hydropolis.pl
www.hydropolis.pl

miejsca

Parking: 40

Obiekty eventowe

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

konferencyjna pałac
sala bankietowa

30
260

20
20-200

m2

nazwa

Noclegi: 104

miejsca

Pokoje: 47

BANKIET
miejsca

20-200

Parking: 200

KONGRES Z WIDOKIEM NA WAWEL
ICE Kraków
ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków
tel.: 12 354 23 00
office@icekrakow.pl

Centrum Kongresowe ICE Kraków to biznesowa i kulturalna wizytówka
miasta. Zlokalizowana w samym sercu Krakowa, pozwala na organizację
różnorodnych wydarzeń: od międzynarodowych kongresów, konferencji,
sympozjów oraz spotkań biznesowych, przez wydarzenia kulturalne,
takie jak koncerty, spektakle operowe, teatralne i baletowe, aż po
spotkania o charakterze społecznym, takie jak Dzień Dobry ICE Kraków

www.icekrakow.pl

102

Obiekty eventowe

SALA

POWIERZCHNIA

Hala A
Hala C
Sala konferencyjna B1
Sala konferencyjna B2
Antresola C

2800
7200
180
180
950

nazwa
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Noclegi: -

m2

KONFERENCJA
miejsca
2000
5000
150
150
500

Pokoje: -

TARGI LUBLIN - ZRÓB Z NAMI EVENT!
Targi Lublin są uznanym miejscem na eventowej mapie Lublina.
Infrastruktura Targów Lublin pozwala na organizację kongresów,
konferencji, szkoleń, koncertów, spektakli, uroczystych gal, bankietów,
wydarzeń sportowych i innych imprez masowych. Atutem Targów Lublin
jest dobra lokalizacja, duży parking, doświadczony zespół, dbałość
o wszystkie szczegóły i nieszablonowe podejście do każdego projektu.

Targi Lublin S.A.
ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
tel.: 81 458 15 11, 797 970 246
a.janiak@targi.lublin.pl
www.targi.lublin.pl

BANKIET
miejsca

1000
2720
Ustalenia indywidualne
Ustalenia indywidualne
450

Parking: 600

Obiekty eventowe

ARENA TWOICH MOŻLIWOŚCI
Miejska Arena Kultury i Sportu to największa w Polsce spółka zajmująca
się zarządzaniem obiektami sportowymi w Polsce.
Pod jej zarządami w ciągu ostatnich 10 lat przy al. Unii Lubelskiej 2
104 wyrosło profesjonalne Centrum Sportu. Tworzą je Atlas Arena, Sport
Arena i Stadion Miejski. Wielofunkcyjne obiekty widowiskowo-sportowe
pełnią również funkcję w pełni wyposażonych sal konferencyjnych, które
zgodnie z potrzebami klientów można zmienić w kameralne centra konferencyjno-biznesowe.

event katalog 2019/2020

Centrum Sportu przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi chwali się świetną lokalizacją (blisko centrum miasta i w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca
Kolejowego Łódź-Kaliska). W sąsiedztwie obiektu znajduje się park im.
Józefa Piłsudskiego, Aquapark Fala (850 m) oraz ZOO, które wkrótce
zmieni się w Orientarium (1,3 km).

Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o.
al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź
tel.: 42 272 15 16
sprzedaz@makis.pl
www.makis.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

Atlas Arena 18
Atlas Arena 19
Atlas Arena 125
Atlas Arena 126
Sport Arena VIP
Stadion “Złota”
Stadion “Srebrna”
Stadion „Brązowa”

116
46
46
116
38
141
177
45

90
30
30
90
12
150
160
32

nazwa

Noclegi: -

m2

Pokoje: -

miejsca

BANKIET
miejsca

60
24
24
60
8
110
120
25

Parking: 560

Centrum Kongresowe Targi Kielce

sztuka spotkań
Zapraszamy! Poszukaj inspiracji na
www.kielcekonferencje.pl

Obiekty eventowe

EVENTY NA STADIONIE CRACOVII
Stadion Cracovii jest nie tylko obiektem sportowym, ale także kulturalnym.
Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę na organizację przeróżnych wy106 darzeń (mi.in: koncerty, targi, pikniki, festiwale, bankiety, konferencje),
które można zorganizować na naszym obiekcie.

SALA
nazwa

Sala konferencyjna Silver
Sala konferencyjna Gold
Sala VIP
Teren piknikowy
+ teren zadaszony
Inne

POWIERZCHNIA
m2

100
140
400

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca

80
130
250

400

3500+700

4000

4000

cały obiekt

15 000

8000

Pragniemy zaznaczyć, iż do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie
starając się przygotować najkorzystniejszą ofertę z wieloma opcjami.
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Noclegi: -

MKS Cracovia SSA
ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków
tel.: 694 464 558 (Monika Misiak)
monika.misiak@cracovia.pl
www.biznes.cracovia.pl

Pokoje: -

Parking: 150

Obiekty eventowe

nazwa

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

30
61
216
177
1075
1046
1621
190
1837

20
40
120
80
120
200
500
60
500

200
50
300
350
350
600

1200

500

350

SKYBOX
Loża Sponsorska
Business lounge
Prezydencka
Silver
Platinum I trybuna
Platinum III trybuna
Szatnia Lecha Poznań
Mixplatinum=Platinum III
+Business Lounge
B17 sala
eventowo-koncertowa

Noclegi: w hotelach

m2

Pokoje: -

miejsca

miejsca

Parking: 3500

STADION POZNAŃ KONFERENCJE|EVENTY|KONCERTY
Stadion Poznań to nowoczesny obiekt z infrastrukturą konferencyjno-eventową. We wnętrzu stadionu znajduje się ponad 40 sal
przystosowanych do organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Od
kameralnych szkoleń dla 10 osób, po konferencje, targi, bankiety,
premiery aut, imprezy integracyjne, spotkania świąteczne dla kilkuset 107
osób.
Wokół stadionu działają:
Strefa Sportu – boiska do piłki nożnej i siatkówki oraz namiot (1000m2)
to naturalna przestrzeń do organizacji pikników firmowych i turniejów.
Joy Factory – fabryka adrenaliny z ofertą m.in. zjazdu tyrolskiego,
skoków wahadłowych, zwiedzania dachu stadionu.
B17 Klub Muzyczny – największa obecnie przestrzeń klubowo-koncertowa
w Wielkopolsce, w nowoczesnym wydaniu pomieści 1500 osób.

Marcelin Management Sp.z o.o.
Stadion Poznań
ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań
tel.: 61 886 30 50
kontakt@stadionpoznan.pl
www.stadionpoznan.pl
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SALA

Obiekty eventowe

NAJWIĘKSZY BURSZTYN NA POMORZU

event katalog 2019/2020

Stadion Energa Gdańsk, zwany bursztynowym Stadionem, uznawany
jest za jeden z najpiękniejszych obiektów sportowych na świecie.
Oprócz wydarzeń na przestrzeni murawy, daje możliwość organizacji
różnorodnych eventów w części konferencyjno-biznesowej. Najemcy
108 mają do dyspozycji 37 prestiżowych lóż VIP, reprezentacyjną salę
Atom Club z widokiem na murawę, która pomieści nawet 1400 osób,
Salę Pucharową i Ligową oraz szatnie piłkarskie, które również można
wykorzystać w celach biznesowych czy korporacyjnych. Uzupełnieniem
oferty Stadionu jest znajdująca się przy nim Fun Arena, największe
centrum sportowo-rekreacyjne na Pomorzu. To wyjątkowe miejsce
oferujące ciekawe formy spędzania czasu wolnego np. gokarty czy
pokoje zagadek. Posiada atrakcje dla rodzin z dziećmi, firm czy grup
zorganizowanych.

Stadion Energa Gdańsk
Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o.
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk
tel.: 58 76 88 478
convents@arenagdansk.com
www.stadionenerga.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

nazwa

m2

miejsca

miejsca

Atom Club

1 400

1000

600

Pucharowa

290

250

100

Ligowa

80

60

60

Turniejowa

36

20

10

Szatnia piłkarska

60

30

20

Sala treningowa

101

60

40

Loża Bursztynowa

135

80

40

Loża VIP 30m2

30

10

10

Loża VIP 60m2

60

40

20

Noclegi: -

Pokoje: -

Parking: 2070

Obiekty eventowe

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

CENTRUM KONFERENCYJNE W SERCU ŚLĄSKA

Sala Konferencyjna 1

695

360

300

Sala Konferencyjna 2

306

40

-

Sala Konferencyjna 3

310

80

150

Sala Konferencyjna 4

89

40

30

Sala Konferencyjna VIP

66

26

20

Stadion Śląski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów
sportowych w Polsce, to także największa arena lekkoatletyczna
w kraju, największa otwarta scena muzyczna oraz nowoczesna arena
piłkarska.

Sala Konferencyjna VIP x 23

33

12

8

Sala Sportowa 1

706

300

300

Sala Sportowa 2

306

80

150

Sala Sportowa 3

310

80

150

Noclegi: -

m2

Pokoje: -

miejsca

miejsca

109

Stadion Śląski zlokalizowany jest na terenie największego parku
w Europie. Na powierzchni blisko 3 500 m² usytuowane jest centrum
konferencyjno-biznesowe z siedmioma dużymi salami wielofunkcyjnymi
oraz z 24 mniejszymi salami VIP z widokiem na murawę Stadionu.

Parking: 1000

Stadion Śląski otrzymał najbardziej prestiżowe wyróżnienie w branży
marketingu sportowego w Polsce - Nagrodę Biznesu Sportowego
DEMES za rok 2018 w kategorii Obiekt Sportowy.

STADION ŚLĄSKI Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/ 203, 40-029 Katowice
Biuro: ul. Katowicka 10 (brama nr 8), 41-500 Chorzów
tel.: 32 479 72 55
marketing@stadionslaski.pl
www.stadionslaski.pl

event katalog 2019/2020

nazwa

Obiekty eventowe

BIZNES I ROZRYWKA W JEDNYM MIEJSCU
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Tropical Islands jest miejscem nietuzinkowym, jedynym na skalę
światową. 600 hektarów powierzchni łącznej to mnóstwo miejsca
na realizację wyjątkowych eventów. To idealne miejsce na konferencje
i zjazdy dowolnej wielkości. Kameralny meeting, większy zjazd firmowy,
110 szkolenia - tu z pewnością znajdą Państwo mnóstwo miejsca do
realizacji swoich pomysłów. Wizyta w naszych restauracjach i barach
będzie doskonałym zwieńczeniem pełnego wrażeń dnia w tropikach.
Zapraszamy również do skorzystania z ofert noclegu w resorcie.
Polecamy dwudniowy pobyt wraz z komfortowym noclegiem w cenie
już od 99,00 Euro. We wszystkich kwestiach związanych z Państwa
pobytem służę Państwu radą i pomocą. Chętnie sporządzę dla Państwa
również ofertę indywidualną uwzględniającą Państwa życzenia oraz
specyfikę firmy.

Tropical Island Holding GmbH
Tropical-Islands-Allee 1, D-15910 Krausnick-Groß Wasserburg
Kontakt w języku polskim: tel.: +49 35477 604516 (Gabriela Mohri)
gabriela.mohri@tropical-islands.de
www.tropical-islands.de

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Congress Center
Acitivity Centre
Wayang Plaza
Antiqua
Pomieszczenie seminaryjne
Wayang
Pavilon Bali
Tropical Garden Restaurant
Palm Beach Restaurant
Sawadee Restaurant

900
300
1000
76m
76m
1000
460
410
1380
1760

150
180
300
35
40
-

600
300
450
50
450
70
80
150
650

nazwa

Noclegi: 441

m2

Pokoje: 190

miejsca

miejsca

Parking: 5050

KOPALNIA SOLI

Obiekty eventowe

WIELICZKA
SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m2

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca

tu
n
e
v
e
o
g
e
n
a
d
u
e
ic
n
Poznaj tajem

www.kopalnia.pl
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Obiekty eventowe

PONADCZASOWY WYMIAR WYDARZEŃ FIRMOWYCH
Kopalnia Soli Bochnia może pochwalić się wieloma możliwościami
eventowymi. Zabytkowe wnętrza doskonale nadają się do organizacji
wydarzeń biznesowych, kulturalnych i sportowych.

event katalog 2019/2020

112 Podziemia kopalni pozwalają w oryginalny sposób połączyć szkolenie,
integrację, zabawę i wyprawę do niezwykłego miejsca. Z całą pewnością
miejsce jest niezwykłe, a wydarzenia biznesowe, edukacyjne czy
kulturalne, które się tam odbywają zapadają w pamięci uczestników
na długo. To zasługa unikatowej scenerii – solne podziemia stanowią
znakomitą lokalizację na organizację bali i bankietów firmowych.
Przestrzenie dobrze sprawdzają się również przy różnego rodzaju
konferencjach, szkoleniach czy mniejszych spotkaniach biznesowych.

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
tel.: 14 615 24 66, 697 982 783
imprezy@kopalnia-bochnia.pl
www.kopalnia-bochnia.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

nazwa

m2

miejsca

miejsca

Sala konferencyjna Ważyn I

-

500

540

Sala konferencyjna Ważyn II

-

180

80

Sala konferencyjna Mysiur

-

-

30

Noclegi: -

Pokoje: -

Parking: 100

Obiekty eventowe

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m2

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca

113

› 15 różnorodnych
pawilonów
› 150 000 m2 przestrzeni
wystawienniczej
› 2000 miejsc
parkingowych

› 3600 miejsc siedzących
› 13 500 m2 powierzchni
użytkowej

Przestrzeń dla dobrze
zaprojektowanych wydarzeń
+48 693 028 023

grupamtp.pl

event katalog 2019/2020

› 3 kondygnacje
› 38 sal konferencyjnych
› Sala Ziemi
dla 2000 osób
› zróżnicowana
przestrzeń dla 20 000
uczestników

Obiekty eventowe

SaleBiznesowe.pl
konferencje, bankiety, imprezySALA
firmowePOWIERZCHNIA
nazwa

116

sale biznesowe, hotele konferencyjne
szukaj
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m2

dodaj obiekt

www.SaleBiznesowe.pl

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca

