OFERTA ORGANIZACJI
KONFERENCJI

Szanowni Państwo,
Hotel Nowodworski to nie tylko miejsce wygodnego noclegu w niepowtarzalnej
atmosferze szlacheckiego dworku, ale również możliwość zorganizowania konferencji,
szkolenia, spotkania biznesowego czy eventu firmowego.
Zapewniamy kompleksową obsługę, w tym:
 Profesjonalne zaplecze konferencyjne
 Przerwę kawową (od 16zł/os.), obiad/kolację (40zł/os.)
 Noclegi w specjalnej cenie (posiadamy 49 miejsc noclegowych)
 Bezpłatny parking oraz bezprzewodowy Internet

ul. Nowodworska 30, 59-220 Legnica
tel./fax +48 76 722 09 91
e-mail: hotel@hotelnowodworski.pl
www.hotelnowodworski.pl

Do dyspozycji oddajemy 2 sale:
 Dużą multimedialną salę do 40 osób
 Salę Słoneczną do 20 osób

Ustawienia sal

Cena w PLN

Ustawienia miejsc

Pow. (m2)

Godzina

Cały dzień

Duża Sala
Konferencyjna

40

28

20

75

100

500

Sala Słoneczna

20

20

10

38

80

400

Cena zawiera następujące udogodnienia:
Duża Sala
Konferencyjna

Sala Słoneczna

Rzutnik multimedialny

√

√

Flipchart / tablica

√

√

Ekran

√

√

Dostęp do Internetu

√

√

Zaciemnienie sali

√

Kącik wypoczynkowy

√

Udogodnienia

Zapraszamy
serdecznie!

PRZERWA KAWOWA

Propozycja I

Propozycja II

Propozycja III

Dodatkowo:

Classic
Kawa + dodatki
Wybór herbat „Dilmah” + dodatki
Woda mineralna niegazowana z cytryną
podawana w dzbankach
Kruche ciasteczka
Lux
Kawa + dodatki
Wybór herbat „Dilmah” + dodatki
Woda mineralna niegazowana z cytryną
podawana w dzbankach
4 rodzaje soków owocowych podawanych
w dzbankach (pomarańczowy, jabłkowy,
czarna porzeczka, multiwitamina)
Kruche ciasteczka – kilka rodzajów
Royal
Kawa + dodatki
Wybór herbat „Dilmah” + dodatki
Woda mineralna niegazowana z cytryną
podawana w dzbankach
4 rodzaje soków owocowych podawanych
w dzbankach (pomarańczowy, jabłkowy,
czarna porzeczka, multiwitamina)
Kruche ciasteczka – kilka rodzajów
Kanapki bankietowe (2 szt./os)




Przerwa
Przerwa
nieuzupełniana uzupełniana
16 zł/osoba

27 zł/osoba

22 zł/osoba

38 zł/osoba

27 zł/osoba

44 zł/osoba

Patera owoców sezonowych dla 10 osób = 80 zł
Patera owoców sezonowych dla większej ilości osób – cena do
uzgodnienia indywidualnego
Patera kanapek bankietowych (35 szt.) = 136,50 zł

CENA ZESTAWU „OBIAD KONFERENCYJNY” WYNOSI 40 zł
Zestaw do samodzielnego skomponowania.
Prosimy o wybranie:
- zupy
- dania głównego
- dodatków
Zupy:


Włoski krem pomidorowy z nutką śmietany i bazylią



Bulion z mięsnymi pierożkami



Francuska zupa cebulowa z chrupiącą grzanką
Danie główne:



Karkówka na sposób gajowego



Grillowana pierś z kurczaka zapiekana z serem feta i pieczarkami



Cukinia faszerowana suszonymi pomidorami, oliwkami i serem żółtym serwowana z sosem
jogurtowym
Dodatki:

Frytki

Bukiet warzyw gotowanych

Ziemniaczki opiekane

Mix sałat w sosie winegret

Ziemniaczki z wody

Zestaw surówek sezonowych

Puree ziemniaczane
Ryż curry
* do każdego obiadu podawana jest woda niegazowana z miętą i cytryną 0,2l na osobę.
Inne informacje
Podane ceny obowiązują w dniu publikacji. Hotel zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku wzrostu cen surowców,
produktów lub nośników energii na rynku.
Podpisanie umowy oraz wpłata zadatku gwarantują niezmienność cen.

