Całodniowy Pakiet Konferencyjny by Katowice Airport

Już od

79 zł*

W PAKIECIE:








Wynajem sali konferencyjnej z wyposażeniem (projektor, ekran, flipchart z markerami)
Możliwość organizacji szkolenia na zewnątrz
Lunch z pakietem napoi (kawa, herbata, woda)
Różnorodny serwis kawowy całodniowy z owocami sezonowymi
Bezpłatny WIFI
Parking Gratis
Pokój dla organizatora gratis

 Bezpłatny shuttle bus na lub z lotniska Katowice-Pyrzowice

Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy specjalne ceny pokoi !
Rezerwacja pakietu – hotel@cateringam.pl
* ceny podane w ofercie są cenami netto. Cena 79 zł dotyczy jednej osoby i jest dostępna przy rezerwacji dla minimum 10 osób, pokój organizatora jest
wynajmowany bezpłatnie na zasadzie Day Use. Nie ma możliwości dokonywania zmian w pakiecie.

Konferencje i spotkania biznesowe

Ze względu na swoje położenie, komforową bazę noclegową, zaplecze gastronomiczne oraz nabyte
doświadczenie, Hotel Wilga, jest doskonałym miejscem do oraganizacji spotkań biznesowych, konferencji i szkoleń.
Dodatkowo, hotel organizuje przyjęcia okolicznościowe oraz bankiety.
Do dyspozycji naszych Gości oddajemy 2 sale konferecyjne o różnej wielkośći. Wszystkie sale są z dostępem do światła
dziennego oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt.W standardowym wyposażeniu sali konferencyjnej znajduje
się:podwieszany projektor, ekran, flipchart z zestawem do pisania, internet bezprzewodowy.Oferujemy pełny catering
w salach konferencyjnych.
Wymiary sali
Nazwa sali

Powierzchnia

Maksymalne ustawienie

Długość

Szerokość

Wysokość

Teatr

Szkolne

Zebranie

wyspowy

stojący

Piętro

m2

Sala Konferencyjna

128

13.3

9.6

2.7

100

50

40

50

150

3

Sala Różowa

56

10.1

5.5

2.7

40

20

34

30

40

0

Poznaj nasze hotele

Wilga oraz Iskra to dwa nowoczesne hotele biznesowe usytuowane zaledwie 2 km od międzynarodowego
lotniska Katowice-Pyrzowice, blisko ekspresowych tras A4, S1 oraz DK1 prowadzących do Warszawy, Krakowa, Katowic
i Wrocławia. Hotele są położone obok lasu sosnowego i lokalnego parku, z dala od hałasu lotniczego
Iskra to nowoczesny, pierwszy w Polsce hotel, wybudowany w „norweskim” systemie modułowym. Dzięki
zastosowaniue naturalnych i ekologicznych materiałów podczas budowy, hotel tworzy przyjazny i korzystny
mikroklimat dla wszystkich jego użytkowników. Hotel posiada 36 komfortowych pokoi, 2 apartamenty, restaurację
oraz boardroom na kameralne spotkania biznesowe.
Wilga to hotel już o ugruntowanej pozycji na rynku hotelarskim, słynącej z pomocnej obsługi oraz świetnej restauracji.
Hotel oferuje 50 komfortowo wyposażonych pokoi, zaplecze konferencyjne z dostępem do światła dziennego,
bezpłatny dostęp do internetu w technologii WIFI, bezpłatny parking hotelowy, pralnię, restaurację i bar.
Ze względu na swoje położenie, komforową bazę noclegową, zaplecze gastronomiczne oraz nabyte doświadczenie,
nasze Hotele są doskonałym miejscem do oraganizacji spotkań biznesowych, konferencji i szkoleń. Dodatkowo, hotel
organizuje przyjęcia okolicznościowe oraz bankiety.

