OFERTA
KONFERENCYJNA

HOTEL ŚLĄSK SP. Z O.O.
ul. Oporowska 60, 53-434 Wrocław
tel: +48 71 361 20 61 | e-mail: marketing@hotelslask.pl

Konferencje i szkolenia
Specjalizujemy się w organizacji konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń i
kongresów. W naszych klimatyzowanych, wielofunkcyjnych pomieszczeniach
można przeprowadzić zarówno kilkusetosobowe kongresy, jak i mniejsze zjazdy,
czy kameralne spotkania.
Jako organizatorzy z przyjemnością zadbamy o dobre samopoczucie i zadowolenie
uczestników a także trenerów, by wizyta w Hotelu Śląsk odbyła się w miłej
i profesjonalnej atmosferze.

Zapewniamy:
5 sal konferencyjnych o różnych wielkościach i przeznaczeniach,
ponad 560 m2 powierzchni konferencyjnej, dla ponad 500 osób łącznie,
restaurację z ciekawym menu i atrakcyjną ofertą poczęstunku,
komfortowe pokoje i apartameny dla ponad 100 osób,
bezpłatny parking,
wygodne, eleganckie krzesła.
Uczestnikom udostępniamy również duży hol, balkon oraz taras, gdzie każdy może
zaczerpnąć świeżego powietrza.
Nowoczesne, profesjonalnie wyposażone sale i fachowa obsługa techniczna
w cenie.

Polecają nas:

!

SALE
KONFERENCYJNE
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Sale konferencyjne
Sala Stalowa I (250 m2)
Idealnie nadaje się do przeprowadzania
kilkusetosobowych konferencji, kongresów czy
sympozjów, jak i szkoleń w kilkudziesięcioosobowym
gronie. W bezpośrednim pobliżu węzeł sanitarny oraz
duży hol, w którym zazwyczaj serwujemy przerwę
kawową. Hol można wykorzystać także jako
powierzchnię przeznaczoną na stoiska reklamowe
bądź recepcję.

Sala Stalowa II (70 m2)
Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Sali
Stalowej I, przez którą wiedzie główne wejście do
Sali. Mobilna ściana daje możliwość połączenia tych
dwóch sal lub ich wyodrębnienia w zależności od
potrzeby zamawiającego.
Sala zaprojektowana w nowoczesnym stylu, dobrze
oświetlona światłem dziennym.

Sala Stalowa I+II (327 m2)
Pomieszczenie utworzone poprzez połączenie ze
sobą dwóch sal Stalowych.

Sala Srebrna (180 m2)
Nowoczesne, klimatyzowane, znakomicie przeszklone
i jasne pomieszczenie, otoczone zielenią znajdujących
się za oknami ogródków. Sala położona w
bezpośrednim sąsiedztwie restauracji, z powierzchni
której została wyodrębniona przy pomocy mobilnych
ścian. Doskonale sprawdza się przy spotkaniach
biznesowych „przy stole”.

Sala Spiżowa (40 m2)
Przeznaczona do szkoleń, zajęć praktycznych jak i
spotkań w kameralnym, kilku lub
kilkunastoosobowym gronie. Dobry dostęp do światła
dziennego i widok na stadion piłkarski oraz panoramę
miasta, zapewniają dobre samopoczucie zarówno
uczestników jak i prowadzących.

Sala Niklowa (30 m2)
Sala Niklowa - znajduje się vis a vis Sali Spiżowej i
posiada takie samo zastosowanie jak i wyposażenie.
Za oknem panorama miasta i widok na
charakterystyczny dla Wrocławia, najwyższy budynek
w Polsce - Sky Tower.

Charakterystyka i rzut sal konferencyjnych

Wyposażenie:
klimatyzacja,
ekran,
flipchart z markerami,
bezprzewodowe mikrofony,
sterowanie nagłośnieniem,
sterowanie oświetleniem,
mównica,
bezprzewodowy internet,
rzutnik multimedialny,
laptop.

Cennik sal konferencyjnych
Nazwa sali

Cena za dzień
(zł/brutto)

Cena do 4 godzin
(zł/brutto)

Cena za godzinę
(po godzinie 18:00)

Stalowa I

1800,00

1500,00

-

Stalowa II

600,00

400,00

200,00

Stalowa I+II

2400,00

1900,00

-

Srebrna

1800,00

1500,00

-

Spiżowa

450,00

300,00

100,00

Niklowa

450,00

300,00

100,00

Powyższe ceny są cenami standardowymi.
Do każdego zapytania i wyceny podchodzimy indywidualnie, starając się zaproponować jak
najlepszą ofertę, dostosowaną do potrzeb i możliwości zamawiającego.

PRZERWY KAWOWE

LUNCH
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Podczas organizowanych spotkań, nasza kuchnia przygotuje poczęstunek dostosowany
do charakteru imprezy i Państwa oczekiwań. Poniżej nasze propozycje:
Nazwa usługi

PODSTAWOWA PRZERWA KAWOWA
kawa, herbata, woda z cytryną i miętą, ciastka kruche, soki owocowe.

SŁODKA PRZERWA KAWOWA
kawa, herbata, woda z cytryną i miętą, ciastka kruche,
soki owocowe, rogaliki francuskie, ciasta pieczone.

SŁONA PRZERWA KAWOWA
kawa, herbata, woda z cytryną i miętą, ciastka kruche,
soki owocowe, kanapki, paluszki, słone orzeszki, nachos z trzema dipami.

SŁODKO-SŁONA PRZERWA KAWOWA
kawa, herbata, woda z cytryną i miętą, ciastka kruche, soki owocowe,
kanapki, paluszki, ciasta pieczone.

Cena
(zł/brutto/os/dzień)
19,00
(podanie + uzupełnienie)
23,00
(wariant ciągły)
23,00
(podanie + uzupełnienie)
28,00
(wariant ciągły)
23,00
(podanie + uzupełnienie)
28,00
(wariant ciągły)
28,00
(podanie + uzupełnienie)
32,00
(wariant ciągły)

PRZERWA FITNESS
kawa, herbata, woda z cytryną i miętą, soki owocowe, ciastka Müsli,
warzywa z dipami (seler naciowy, marchew, ogórek), koktajl owocowy
z jogurtem naturalnym, owoce.

28,00
(podanie + uzupełnienie)

WŁASNA KOMPOZYCJA PRZERWY KAWOWEJ
podstawowa przerwa kawowa + 5 składników do wyboru:

32,00
(podanie + uzupełnienie)

Kolorowe koreczki, różyczki z łososia z twarożkiem, mini sałatki, nachos
z trzema dipami, mus owocowy, ptasie mleczko, rogaliki francuskie, ciasta
pieczone, tartinki, chipsy, orzeszki słone, paluszki, koktajl owocowy
z jogurtem naturalnym, ciastka Müsli, kanapki, szarlotka, mini tortilla
z kurczakiem, świeże warzywa z trzema dipami, (marchew, seler naciowy,
ogórek), owoce sezonowe.

35,00
(wariant ciągły)

39,00
(wariant ciągły)

LUNCH W FORMIE SERWOWANEJ (do 20 os.)
(zupa, danie główne, deser, napój)

45,00

LUNCH W FORMIE BUFETU SZWEDZKIEGO (od 20 os.)
(2 zupy, 1danie mięsne, 1 danie wegetariańskie, 1 danie rybne, 2 dodatki
skrobiowe, 2 dodatki warzywne, deser, napój)

55,00

Powyższe ceny są cenami standardowymi.
Do każdego zapytania i wyceny podchodzimy indywidualnie, starając się zaproponować
jak najlepszą ofertę, dostosowaną do potrzeb i możliwości zamawiającego.

NOCLEGI
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Pokoje i apartamenty
Nowy Hotel Śląsk posiada ponad 100 miejsc noclegowych w pokojach 1 i 2
osobowych oraz apartamentach, składających się z pokoju dziennego z w pełni
wyposażonym aneksem kuchennym, osobnej sypialni oraz łazienki.
Wnętrza są wygodne i nowoczesne, zaprojektowane zarówno do pracy, jak
i wypoczynku.

Wyposażenie:
łazienkę z przestronną kabiną prysznicową,
biurko do pracy,
suszarkę do włosów,
bezprzewodowy Internet,
telefon,
łóżka z wygodnymi materacami kieszeniowymi,
czajnik oraz kawa i herbata do samodzielnego przyrządzenia (w cenie pokoju),
dwa obszerne pokoje są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dla organizatorów, trenerów oraz uczestników konferencji, proponujemy specjalne
ceny na zakwaterowanie:
Rodzaj pokoju

Cena
(zł/brutto/doba)

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem w formie bogatego bufetu

170,00

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem w formie bogatego bufetu

220,00

Apartament jednoosobowy ze śniadaniem w formie bogatego bufetu

360,00

Apartament jednoosobowy ze śniadaniem w formie bogatego bufetu

390,00

Parking dla wszystkich Gości hotelu

W cenie

Powyższe ceny są cenami standardowymi.
Do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie, starając się zaproponować jak
najlepszą ofertę dostosowaną do potrzeb i możliwości zamawiającego.
We wszystkich pokojach, jak i całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia.
Doba hotelowa od godziny 14:00 do 12:00.

WARUNKI
REZERWACJI
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Rezerwacja
Rezerwacji sal konferencyjnych można dokonać telefonicznie, lub za pomocą poczty
elektronicznej.
Hotel pobiera zadatek w wysokości 40% wartości zamówienia wszystkich
zadeklarowanych usług, płatny na min 2 tygodnie przed planowanym spotkaniem.
Hotel gwarantuje rezerwację w momencie zaksięgowania należnej kwoty na koncie
bankowym hotelu:
Hotel Śląsk Sp. z o.o.
ul. Oporowska 60,
53-434 Wrocław
Santander Bank Polska S.A. 41 1910 1048 2401 0304 0823 0001
Pozostała należna kwota, płatna przelewem elektronicznym na min. 3 dni robocze
przed umówioną datą spotkania, lub gotówką/kartą kredytową w recepcji hotelu
przed rozpoczęciem szkolenia.
Odrębne warunki rozliczenia i wpłaty zadatku ustalane są indywidualnie, aby zapewnić
państwu pełen komfort współpracy z naszym hotelem.

Lokalizacja
Hotel położony jest w centrum miasta (ok.3 km od rynku) w spokojnej, zielonej okolicy.
W pobliżu bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska, z przystanku oddalonego o
70 m, co 4 minuty odjazd autobusu lub tramwaju w kierunku Dworca Głównego,
Lotniska, Urzędu Wojewódzkiego, Starego Rynku i najważniejszych atrakcji miasta:
Opery, Panoramy Racławickiej, Zoo, Ogrodu Japońskiego, Hali Stulecia, Parku
Szczytnickiego.
GPS: N51°05’50.1’ E16°59’52,.1’
Rynek - Hotel Śląsk

2,9 km. I 10 min.

Lotnisko - Hotel Śląsk

9,6 km. I 17 min.

Dworzec Główny - Hotel Śląsk

2,9 km. I 10 min.

Dworzec Autobusowy - Hotel Śląsk

3,9 km. I 13 min.

Hala Stulecia - Hotel Śląsk

6,3 km. I 18 min.

Zapraszamy!

