OFERTA SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNA
Przestronne wnętrza Hotelu Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim
zapewniają idealne warunki do organizacji:
seminariów, sympozjów naukowych;
 prezentacji;
 szkoleń.


* oferta dotyczy promocyjnych cen na usługi konferencyjno-noclegowe

Ceny specjalne na pobyt
Pokoje

Posiłki

Pokój SGL (1 - os.) – 85 zł *

Obiad – od 30 zł/os.

Pokój DBL (2 - os.) – 125 zł *

Kolacja – od 35 zł/os.

* cena zawiera śniadanie

Bankiet – od 75 zł/os.
Przerwy kawowe – od 16 zł/os.

Atuty naszego hotelu
 Bogata baza noclegowa
 Restauracja
 Jako jedyny hotel w mieście obsługujemy duże, nawet 200–osobowe
grupy
 Wieloletnie doświadczenie w organizacji różnego rodzaju imprez
 Korzystna lokalizacja w ścisłym centrum miasta (nieopodal dworca
PKP i PKS)
 Liczne atrakcje turystyczne w okolicy

Noclegi
 207 miejsc noclegowych w 136 pokojach jedno - i dwuosobowych
o różnym standardzie
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Gastronomia





Sala restauracyjna dla 200 osób
Bar dla 100 osób
Tarasy (możliwość zorganizowania grilla)
Room service

Sale konferencyjne
 3 w pełni wyposażone sale konferencyjne (łączna powierzchnia równa
niemal 600 m²)
 Przestrzenie wystawowe znajdujące się w bliskim sąsiedztwie sal
(o powierzchni ponad 200 m²)
Sale konferencyjne mogą być także wykorzystywane na potrzeby
bankietów, imprez integracyjnych. Każdą z nich możemy tak zaaranżować,
aby dobrze współgrała z charakterem wydarzenia oraz zapewniała należyty
komfort jego uczestnikom.

Cena

Pow.

Wymiary
dł. x szer.

Restauracyjna

420 m2

23,6 m
x 17,8 m

300

170

-

250

1000 zł

Konferencyjna I

69 m2

12 m
x 5,8 m

60

50

50

-

700 zł

Konferencyjna II

93 m2

17,3 m
x 5,4 m

80

50

50

-

700 zł

Nazwa sali

za dzień

W naszym obiekcie mogą odbywać się zarówno kilkugodzinne szkolenia, jak
i trwające kilka dni zjazdy lub konferencje. Posiadamy odpowiednie
zaplecze, aby móc zapewnić naszym Gościom należyte warunki do pracy,
a także relaksu i wypoczynku po intensywnie spędzonym dniu.
Usługi dodatkowe:





Bezpłatny Internet bezprzewodowy
Monitorowany parking na tyłach budynku
Sejf w hotelowej recepcji
Przechowalnia bagażu

Zapraszamy do współpracy
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