OFERTA
KONFERENCYJNA

SALE

KONFERENCYJNE

Mamy do Państwa dyspozycji nowoczesne sale konferencyjne. Sale są w pełni
klimatyzowane oraz posiadają możliwość zaciemnienia. Wyposażone są
w
nowoczesny sprzęt konferencyjny i techniczny: rzutnik multimedialny
z
możliwością podłączenia dźwięku, tablicę flip-chart, ekran oraz nagłośnienie. Zapewniamy
pełną obsługę gastronomiczną.
Sala Duża 75m2
Jej uniwersalny wystrój pozwala na dowolną aranżację oraz wykorzystanie
do indywidualnych potrzeb. Sala mieści maksymalnie do 80 osób. Sala dzieli się na salę
główną oraz salkę kominkową idealnie przystosowaną do cateringu.

SCHEMATY MOŻLIWYCH USTAWIEŃ:
1. Teatralnie: do 80 os
2. Litera U: do 50 os.
3. Litera U: do 30 os.
4. Dwa równoległe: 50 os.
5. Narada: do 30 os.
KOSZT WYNAJMU SALI KONFERENCYJNEJ DUŻEJ
W cenie wynajmu: ekran, rzutnik, flip-chart + pisaki, nagłośnienie + 2 mikrofony
bezprzewodowe , Wi-fi

•
•
•

600 zł brutto za dzień (w pakiecie z cateringiem)
800 zł/ brutto za dzień (bez pakietu cateringowego)
wynajem laptopa – 150 zł brutto /dzień

SALE

KONFERENCYJNE

Sala Mała 35m2
Świetnie nadaje się do pracy w mniejszej grupie, maksymalnie mieści do 18 osób,
w zależności od ustawienia stołów. Wykorzystywana na różnego rodzaju spotkania
służbowe, zebrania, kolacje biznesowe i lunche konferencyjne.

SCHEMATY MOŻLIWYCH USTAWIEŃ:
1. Litera U: do 18 os.
2. Narada: do 18 os.
KOSZT WYNAJMU SALI KONFERENCYJNEJ MAŁEJ
W cenie wynajmu: ekran, rzutnik, flip-chart + pisaki, Wi-fi
•
•
•

400 zł brutto za dzień (w pakiecie z cateringiem)
600 zł/ brutto za dzień (bez pakietu cateringowego)
wynajem laptopa – 150 zł brutto /dzień

NOCLEGI

Do dyspozycji naszych Gości oddajemy 30 klimatyzowanych komfortowych
i
przytulnych pokoi, wyposażone we wszelkie nowoczesne udogodnienia. Tworzą one
wymarzone warunki zarówno do pracy, jak i odpoczynku. Wszystkie odznaczenia się
indywidualnym wystrojem. W każdym z nich znajduje się TV – STA, mini bar, sejf, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, telefon oraz bezpłatny dostęp do łącza internetowego.

NOCLEGI

W tygodniu od pon - pt - ceny zawierają 10% rabatu
Pokój Normal
1 osobowy pokój ze śniadaniem
2 osobowy pokój ze śniadaniem
Pokój Studio
1 osobowy pokój ze śniadaniem
2 osobowy pokój ze śniadaniem

Apartament

306,00 zł/doba
351,00 zł/doba
333,00 zł/doba
378,00 zł/doba

495,00 zł/doba

Weekend pt- pon - ceny zawierają 20% rabatu
Pokój Normal
1 osobowy pokój ze śniadaniem
2 osobowy pokój ze śniadaniem
Pokój Studio
1 osobowy pokój ze śniadaniem
2 osobowy pokój ze śniadaniem
Apartament

272,00 zł/doba
312,00 zł/doba
296,00 zł/doba
336,00 zł/doba
440,00 zł/doba

PRZERWA
KAWOWA

PRZERWA KAWOWA (CENY BRUTTO)
I przerwa kawowa jednorazowa mała
(kawa, herbata, kruche ciasteczka)

9 zł/osoba

II przerwa kawowa jednorazowa duża
(kawa, herbata, woda, sok, kruche ciasteczka)

15 zł/osoba

Przerwa kawowa z 1 uzupełnieniem
(kawa, herbata, woda, sok, kruche ciasteczka)

27 zł/osoba

Przerwa kawowa całodniowa – 2 uzupełnienia
(kawa, herbata, woda, sok, kruche ciasteczka)

36 zł/osoba

Zestaw kanapek coctailowych
(4szt./osoba)

15 zł/osoba

Zestaw ciast coctailowych
(trzy rodzaje)

11 zł/osoba

LUNCH

LUNCH (CENY BRUTTO)
Zestaw I
Zestaw II
Zestaw III

(danie główne, napoje)
(zupa, danie główne, napoje)
(zupa, danie główne, deser, napoje)

36 zł/os
46 zł/os
61 zł/os

ZESTAWY OBIADOWE
Zupy (1 do wyboru)
1. Zupa cebulowa z grzankami serowymi
2. Zupa warzywna "Minestrone”
3. Zupa krem ze świeżych pomidorów z bitą śmietaną
4. Bulion "Straciatelle" z lanymi kluseczkami z parmezanu
5. Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym
Danie główne (1 do wyboru)
1. Pierś z kurczaka duszona w sosie szpinakowo - śmietanowym,
podana z ziemniakami pieczonymi i bukietem warzyw
1. Pierś z kurczaka w sosie ze świeżych pomidorów, podany z ziemniakami podsmażanymi i
brokułami z migdałami
2. Filet z miruny w sosie koperkowym podany z ryżem i bukietem warzyw
3. Filet z limandy z sosem pomidorowym z oliwkami z ziemniakami i bukietem warzyw
4. Dwa kawałki schabu duszone w sosie pieczarkowym podane z ziemniakami
podsmażanymi i bukietem warzyw
Desery (1 do wyboru)
1. Sernik Atrium z konfiturą wiśniową
2. Lody waniliowe z gorącym sosem malinowym
3. Naleśnik z nadzieniem waniliowym i sosem owocowym
4. Szarlotka na ciepło z sosem malinowym
Napoje:
Woda / sok

BUFETY

Bufet I
(2 x zupa, 3 x danie główne, surówki + sałatka, ciasta + owoce, napoje)
Bufet II
(1 x zupa, 2 x danie główne, surówki, ciasta, napoje)
MENU W FORMIE BUFETU min 30 osób
Zupy do wyboru:
1. Krem pomidorowy
2. Zupa cebulowa
3. Rosół domowy z makaronem
4. Krem brokułowy
5. Barszcz ukraiński
Dania główne do wyboru:
1. Bitki ze schabu duszone w sosie pieczarkowym
2. Pierś kurczaka w sosie ze świeżych pomidorów
3. Pierś kurczaka w sosie porowo-winnym z migdałami
4. Dorsz atlantycki z warzywami Julien
5. Roladki z soli z musem łososiowym
6. Ziemniaki podsmażane z cebulką
7. Ryż z ziołami
8. Marchewka glazurowana
9. Mieszanka warzyw gotowanych
Bufet surówkowy
1. Surówka z marchewki
2. Surówka z białej kapusty
3. Surówka z pora
4. Sałatka grecka z serem feta
Bufet deserowy
1. Trzy rodzaje ciasta
2. Świeże owoce
Napoje:
Woda / sok

84 zł/os
74 zł/os

KONTAKT

Zapraszam do kontaktu i do dokonania rezerwacji.

HOTEL i RESTAURACJA ATRIUM ****
al. Wojska Polskiego 75
70-481 Szczecin

KONTAKT

tel. : +48 91 424 35 32
tel.: +48 605 885 688
e – mail: hotel-atrium@hotel-atrium.pl
e – mail: rezerwacja@hotel-atrium.pl

