Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do organizacji konferencji, szkoleń i spotkań w Zajeździe Gościnnym.
Dysponujemy łącznie trzema salami. W zależności od celu Państwa spotkania doradzimy wybór odpowiedniej
sali oraz sposób aranżacji
Powierzchnia sal:
Maksymalna liczba osób
Sala
(powierzchnia w m2)

Układ teatralny

Układ podkowa

Układ narada

Sala Jaśminowa
(30 m2)

30

20

18

Sala Kryształowa
(70 m2)

60

36

2 x 30

Sala Bankietowa
(220 m2)

240

70

2 x 50

Sala okolicznościowa Jaśminowa znajdująca się na pierwszym piętrze jest wydzieloną i zamykaną częścią
Restauracji. Przeznaczona jest do organizacji małych szkoleń, których liczba uczestników nie przekracza 30
osób. Sala posiada dostęp do dziennego światła oraz klimatyzację
Sala okolicznościowa Kryształowa jest wydzieloną i zamykaną częścią Restauracji na poziomie -1,
przeznaczona do organizacji średnich spotkań biznesowych. Sala posiada klimatyzację
Sala Bankietowa znajdująca się na parterze jest wydzieloną i zamykaną częścią Restauracji. Przeznaczona jest
do organizacji dużych konferencji, szkoleń, sympozjów oraz bankietów. Sala posiada dostęp do dziennego
światła oraz klimatyzację
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.Ceny wynajmu sal:
Ceny netto

SALA

Cena za godzinę

Cena za cały dzień

Sala Jaśminowa

24,39 zł

146,34 zł

Sala Kryształowa

32,52 zł

203,25 zł

Sala Bankietowa

56,91 zł

325,20 zł

Przy zamówieniu obiadów dla minimum 20 uczestników szkolenia, wynajem sali gratis!
Podczas spotkań w Zajeździe Gościnnym, mogą Państwo bezpłatnie skorzystać z:


bezprzewodowego Internetu



parkingu



rzutnika multimedialnego



ekranu mobilnego



flipchartu

Restauracja Zajazdu Gościnnego zaprasza ponadto do skorzystania z wyjątkowo bogatej oferty
gastronomicznej. Na Państwa życzenie przygotujemy szczegółowe propozycje menu. Poniżej prezentujemy
orientacyjne ceny na podstawowe menu
Oferta gastronomiczna:
Usługa gastronomiczna

Cena netto

Serwis kawowy pojedynczy – kawa, herbata,
ciastka kruche, woda niegazowana

6,50 zł / osoba

Serwis kawowy całodzienny I – kawa, herbata,
ciastka kruche, woda niegazowana

10,57 zł / osoba

Serwis kawowy całodzienny II – kawa, herbata,
ciastka kruche, ciasto domowe pieczone, sok,
woda niegazowana

13,82 zł / osoba
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Obiad I – zupa, danie główne obiadowe, sok

27,78 zł / osoba

Obiad II – zupa, danie główne obiadowe,
deser, sok

32,41 zł / osoba

Istnieje także możliwość zakwaterowania uczestników szkolenia w pokojach gościnnych – jedno, dwu, trzy
bądź czteroosobowych. Każdy pokój posiada łazienkę, telewizor, a także bezprzewodowy dostęp do Internetu
Ceny pokoi gościnnych:
Rodzaj pokoju

Cena netto

Pokój jednoosobowy

101,85 zł

Pokój dwuosobowy

138,89 zł

Pokój trzyosobowy

194,44 zł

Pokój czteroosobowy

240,74 zł

W cenę wliczone jest śniadanie w formie stołu szwedzkiego z przekąskami zimnymi oraz ciepłymi zestawami
śniadaniowymi. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, natomiast kończy o godzinie 11.00 dnia
następnego
Mamy nadzieję, że Nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. W przypadku pytań lub wątpliwości
prosimy o bezpośredni kontakt
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