Oferta Centrum Szkoleniowego
Cennik w przypadku pobytu jednodniowego
(bez noclegu)
Wynajem salki szkoleniowo - konferencyjnej:
W sezonie letnim: 290 zł/dzień (do 10 godzin) *1
W sezonie zimowym: 390 zł/dzień (do 10 godzin) *1
*1 Cena dotyczy wynajmu tylko salki konferencyjnej oraz salonu kominkowego (zawiera podatek Vat)

Charakterystyka salki szkoleniowo – konferencyjnej ( biblioteki):





powierzchnia: 35 m2 ( długość 7m, szerokość 5m, wysokość 3m)
ilość miejsc przy stole: 18
ilość miejsc – przy ustawieniu krzeseł w podkowę: 16
ilość miejsc – przy ustawieniu teatralnym (wykładowym): 25

Do celów szkoleniowych można wykorzystać również przylegający do biblioteki salon kominkowy o
wymiarach 6,5 m * 4,5 m (powierzchnia 30 m2 ).
Proponujemy także zorganizowanie integracyjnej części szkolenia w parku.
W cenę najmu wliczony jest możliwość korzystania z podstawowego sprzętu szkoleniowego:






DVD
wieża audio
tablica flipchart
ekran
bezprzewodowy Internet.

Sprzęt dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu.

Serwis kawowy (do wyboru):
ciastka, kawa, herbata
ciastka, ciasto, kawa, herbata, woda
ciastka, ciasto, kawa, herbata, owoce, sok,
woda
Obiad (zestawy do wyboru) – ceny od 28 zł/os. do 39 zł/os.

8 zł /os.
12 zł /os.
15 zł /os.

Cennik w przypadku pobytu z noclegiem
Cena pobytu 1 osoby w sezonie letnim już od 141 zł / dobę *2
Cena obejmuje:
nocleg ze śniadaniem
obiad
kolacja
serwis kawowy

60 zł /os.
28 zł /os.
28 zł /os.
8 - 15 zł /os.

wynajem salki konferencyjno-szkoleniowej
z podstawowym wyposażeniem

17 zł / os.

*2 Dotyczy sezonu letniego (15 kwietnia – 15 października) oraz grupy minimum 10 - osobowej ( cena zawiera podatek Vat )
W przypadku szkolenia dłuższego niż jedna doba udzielamy rabatu na nocleg ze śniadaniem oraz
wynajem salki szkoleniowo-konferencyjnej:
 20 % - 2 doby,
 30 % - 3 doby i więcej.

Cena pobytu 1 osoby w sezonie zimowym już od 160 zł / dobę *3
Cena obejmuje:
nocleg ze śniadaniem
obiad
kolacja
serwis kawowy

76 zł /os.
28 zł /os.
28 zł /os.
8 - 15 zł /os.

wynajem salki konferencyjno-szkoleniowej
z podstawowym wyposażeniem

17 zł / os.

*3 Dotyczy sezonu letniego (16 października - 14 kwietnia) oraz grupy minimum 10 - osobowej ( cena zawiera podatek Vat )
W przypadku szkolenia dłuższego niż jedna doba udzielamy rabatu na nocleg ze śniadaniem oraz
wynajem salki szkoleniowo-konferencyjnej:
 20 % - 2 doby,
 30 % - 3 doby i więcej.
Ilość miejsc noclegowych - 12
Ilość miejsc konferencyjnych w dworku - 25
Ilość miejsc konferencyjnych pod namiotem – 80

Chętnie spotkamy sie z Państwem w Dworku, aby przybliżyć szczegóły oferty.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
info@dworekgrzebienisko.pl
tel. 513 747 862

