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Szanowni Państwo,

wnętrza Hotelu Atrium**** to doskonałe miejsce do zorganizowania spotkań
biznesowych, konferencji oraz wszelkiego rodzaju szkoleń.

Mamy do Państwa dyspozycji w pełni wyposażone sale konferencyjne, które
sprostają oczekiwaniom klientów poszukujących zarówno dużych pomieszczeń jak
i kameralnych, klimatycznych sal szkoleniowych. Ponadto zapewniamy bogatą
ofertę gastronomiczną i bazę noclegową.

Nasze pomieszczenia są w pełni klimatyzowane oraz zapewniają możliwość
zaciemnienia, co jest szczególnie ważne w przypadku wyświetlania prezentacji
multimedialnych. Ponadto sale zaopatrzone są w:

 rzutnik multimedialny z możliwością podłączenia dźwięku

 tablicę Flip-chart tablicę Flip-chart

 nagłośnienie

 2 mikrofony bezprzewodowe

Wi-fi

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą ofertą oraz do składania rezerwacji.



SALA DUŻA 75m2

Sala duża, dzięki uniwersalnemu, klasycznemu wystrojowi pozwala na dowolną aranżację
oraz wykorzystanie do indywidualnych potrzeb. Dzieli się na 2 pomieszczenia – salę główną
oraz salę kominkową idealnie przystosowaną do potrzeb cateringowych. Sala mieści do 60
osób.

SCHEMATY MOŻLIWYCH USTAWIEŃ: 
1. Teatralnie: do 60 os
2. Litera U: do 46 os.
3. Litera U: do 32 os.
4. Dwa równoległe: 46 os.
5. Narada: do 30 os.



SALA MAŁA 35m2

Sala ta dedykowana jest  mniejszym spotkaniom do 18 osób 
(w zależności od ustawienia stołów).  

SCHEMATY MOŻLIWYCH USTAWIEŃ: 
Litera U: do 18 os.
Narada: do 18 os.



OFERTA NOCLEGOWA

Do dyspozycji naszych Gości oddajemy 30 klimatyzowanych komfortowych  i 
przytulnych pokoi, wyposażonych w telewizor, mini bar, sejf, suszarkę, zestaw 

do parzenia kawy i herbaty, telefon oraz bezpłatny dostęp do łącza 
internetowego. Hotel w swojej ofercie posiada: 

 21 POKOI TYPU NORMAL  - są to pokoje stwarzające optymalne warunki 
zarówno do pracy jak i wypoczynku. Wyposażone są w wygodne łoże 

małżeńskie lub dwa osobne łóżka, stanowisko do pracy oraz przestronną 
łazienkę z wanną. 

 8 POKOI TYPU STUDIO- pokoje te składają się z dwóch pomieszczeń, 
zapewniających spokojny sen w oddzieleniu od przestrzeni pracy – znajduje się 

tu pokój dzienny ze stanowiskiem do pracy oraz sypialnia
 APARTAMENT- to pokój o największej powierzchni i najwyższym standardzie 

wyposażenia. Zapewnia komfort pracy i relaksu. Składa się z 2-óch łazienek, 
pokoju dziennego z rozkładaną sofą i stanowiskiem do pracy oraz przestronnej 

sypialni.

Aktualny cennik dostępny w recepcji Hotelu Atrium
pod nr tel. +48 91 424 35 32 /+48 605 885 688.



RESTAURACJA

Restauracja Hotelu Atrium to gościnne wnętrza, idealne na wystawną 
imprezę czy też kameralne przyjęcie. 

Restauracja oferuje  dania kuchni włoskiej , będące kwintesencją 
prostoty i wyrafinowania. Na przestrzeni lat Szefowie kuchni 

(od początku niezmienni) w oparciu o świeże, sezonowe, najwyższej 
jakości produkty, wypracowali prawdziwie włoskie receptury i dania, 

które zachwycą nawet największych smakoszy. 
Wnętrza restauracji są klimatyzowane, utrzymane w tradycyjnie 

eleganckim stylu, w pastelowych barwach- sprzyjają zarówno 
spotkaniom firmowym jak i romantycznym kolacjom przy blasku świec. 

Latem do dyspozycji Gości  oddajemy również kameralny taras, 
schowany na uboczu od zgiełku Alei Wojska Polskiego. 



CENNIK
SALA KONFERENCYJNA DUŻA:

 wynajem  sali w pakiecie z cateringiem/ przerwą kawową                                   600zł
 wynajem sali bez lunchu                                                                                              800zł

SALA MAŁA:
 wynajem  sali w pakiecie z cateringiem/ przerwą kawową                                   400zł
 wynajem sali bez lunchu                                                                                              600zł

PRZERWA KAWOWA:
 przerwa kawowa mała (kawa, herbata, ciastka)                                                 11zł/os.
 przerwa kawowa duża (kawa, herbata, woda, sok, ciastka)                             16 zł/os.
 przerwa kawowa całodniowa z uzupełnieniem                                                  36 zł/os.
 zestaw kanapek koktajlowych 20 zł/os.

(do wyboru kanapki z : łososiem wędzonym , mięsem 
pieczystym, pasztetem firmowym, serem pleśniowym)

 zestaw ciast koktajlowych (3 rodzaje)                                                                13 zł/os. zestaw ciast koktajlowych (3 rodzaje)                                                                13 zł/os.

LUNCH:
 ZESTAW 1 50 zł/os.

Zupa do wyboru: 
• krem z pomidorów,
• krem z dyni,
• krem z białych warzyw

Danie główne do wyboru:
• pierś z kurczaka zapiekana z mozzarellą podana z pieczonymi ziemniakami i    

sałatką sezonową
• filet rybny po neapolitańsku podany z ryżem i bukietem warzyw

 ZESTAW 2 65 zł/os.
Zupa do wyboru: 

• krem z pomidorów,
• krem z dyni,
• krem z białych warzyw

Danie główne do wyboru:
• polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym podane z zapiekanymi ziemniakami 
i sałatką sezonową
• filet z dorsza w sosie ogórkowo-kawiorowym podany z ziemniakami z wody i 
zasmażanym szpinakiem



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !

HOTEL ATRIUM ****
Al. Wojska Polskiego 75

70-481 Szczecin

Tel. +48 91 424 35 32
Kom. +48 605 885 688

e-mail: hotel-atrium@hotel-atrium.pl
e-mail: rezerwacja@hotel-atrium.pl


