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Hotel*** i  Restauracja  San Remo 
Recepcja Tel./fax.+48 42 714 04 77
E-mail: biuro@sanremo.com.pl

95-100 Zgierz, ul. Chemików 6 
Recepcja kom.+48 601 835 705
www.sanremo.com.pl

@hotelzgierz @SanRemoZgierz @SanRemoZgierz

Oferta dotyczy usługi kompleksowej (wynajem sali, noclegi, wyżywienie) dla
minimum 20 osób. Dla grup liczących powyżej 30 osób przewidujemy dodatkowe

rabaty.



Oferta Handlowa na organizację
szklolenia / konferencji

Luty- Kwiecień 2020

Wynajem sali konferencyjnej (brutto):
 
   
Sala A ( do 120 osób):                                                             600 zł/dzień
 
Sala B ( do 35 osób):                                                               250 zł/dzień
 
Sala C i D ( do 20 osób):                                                         200 zł/dzień
 
Schemat ustawień sal konferencyjnych:

Sala A – 120 miejsc
Sala B – 35 miejsc 

Sala C i D – 20 miejsc

Sala A – 80 miejsc
Sala B – 20 miejsc 

Sala C i D – 15 miejsc

Sala A – 70 miejsc
Sala B – 20 miejsc 

Sala C i D – 10 miejsc

Sala A – 65 miejsc
Sala B – n/d miejsc 

Sala C i D – n/d miejsc



Ekran (sala A),
rzutnik multimedialny HD,
DVD (sala A),
flipchart + pisaki,
nagłośnienie (sala A), 
2 mikrofony bezprzewodowe (sala A),
Internet bezprzewodowy (do 6 Mb/s),
oraz obsługa techniczna.

W cenę sali wliczone jest podstawowe wyposażenie techniczne: 
 

Serwis kawowy jednorazowy - od 15 zł/ osoba (kruche ciasteczka, paluszki, kawa z
ekspresu ciśnieniowego, herbata, napoje owocowe, woda mineralna), 

serwis kawowy uzupełniany - od 20 zł/ osoba (kruche ciasteczka, paluszki, kawa z
ekspresu ciśnieniowego, herbata, napoje owocowe, woda mineralna),

serwis kanapkowy - od 26 zł/ osoba (tartinki, kruche ciasteczka, paluszki, kawa z
ekspresu ciśnieniowego, herbata, napoje owocowe, woda mineralna).

 

 

Przerwy kawowe
od 15 zł



TV,
biurko,
dostęp do internetu,
łazienkę z wanną lub prysznicem
zestaw do zaparzania kawy i herbaty

Ceny pokoi hotelowych (brutto):
 
- pokój trzyosobowy                                                         220 zł/ doba hotelowa*
 
- pokój dwuosobowy                                                        180 zł/ doba hotelowa*
 
- pokój jednoosobowy                                                      150 zł/ doba hotelowa*
 
 
Wyposażenie pokoi :
 
 

 

Nocleg ze śniadaniem 
od 73 zł od osoby

*  Koszt  noclegu  wraz  ze śniadaniem. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 dnia zakwaterowania, a kończy o 12:00
następnego dnia. Zajęcie pokoi przed rozpoczęciem doby hotelowej jest uwarunkowane obłożeniem obiektu w dniu
poprzedzającym.



Obiad dwudaniowy-  od 30 zł/ osoba (zupa, II danie, soki owocowe, woda
mineralna z cytryną),

Obiad dwudaniowy z deserem- od 35 zł/ osoba (zupa, II danie, soki
owocowe, woda mineralna z cytryną),

Kolacja- od 35 zł/ osoba (zupa, II danie, soki owocowe, woda mineralna

Kolacja  uroczysta- od 55 zł/ osoba (danie na ciepło, trzy rodzaje
przystawek, półmiski wędlin i serów żółtych, marynaty, pieczywo, masło,
soki owocowe, woda, mineralna z cytryną, kawa z ekspresu, herbata).

 

 

     z cytryną),
 

Usługi gastronomiczne w
świetnej cenie

Dodatkowe usługi- pokaz iluzjonisty,warsztaty mindfulness, pokaz
barmański, warsztaty tańca latino i wiele innych atrakcji....

 


