OFERTA KONFERENCYJNA
Hotel Trzy Róże oferuje pełen zakres usług związanych z organizacją jakościowych i kompleksowych
konferencji, sympozjów, szkoleń oraz wszelkiego rodzaju spotkań o charakterze biznesowym, dostosowanych
do własnych potrzeb oraz programu pobytu.
W skład obiektu wchodzą komfortowe sale konferencyjno-bankietowe, restauracja codzienna
oraz hotel. Połączenie luksusu, domowego ciepła, znakomitej kuchni oraz profesjonalnej obsługi gwarantują
zarówno udany wypoczynek rodzinny jak i pobyt biznesowy, szkoleniowy czy integracyjny.

SALE KONFERENCYJNE
Naszym klientom oferujemy trzy przestronne sale, które spełnią wymagania najbardziej wymagających
klientów. Stylowy wystrój w połączeniu z nowoczesnym wyposażeniem, m.in. klimatyzacją, technologią
audiowizualną oraz bezprzewodowym Internetem, tworzą dogodne warunki dla organizacji każdego rodzaju
spotkań – szkoleń, warsztatów, wykładów, coachingu czy rekrutacji.

Sala
Liczba miejsc

Cena
netto
za
godzinę

Cena
netto
za cały
dzień

UKŁAD
TEATRALNY

UKŁAD
BANKIETOWY

UKŁAD
PODKOWA

UKŁAD
SZKOLNY

BANKIETOWA
390 m2

400 miejsc

2 x 100 miejsc

2 x 100 miejsc

100 miejsc

162zł

813zł

SALA
KONFERENCYJNA
100 m2

60 miejsc

2 x 30 miejsc

40 miejsc

24 miejsca

81zł

406zł

MEETING ROOM
45 m2

20 miejsc

14 miejsc

14 miejsc

-

48zł

244zł

Do dyspozycji pozostaje również Business Center, które oferuje pełne wyposażenie biurowe: telefon,
faks, Internet, komputer, drukarka i ksero. Nasz wykwalifikowany personel zapewni Państwu obsługę
na najwyższym poziomie oraz pełne logistyczne wsparcie.

GASTRONOMIA
Profesjonalizm naszej obsługi pozwoli na szybką i dyskretną obsługę przerw kawowych, a wyczucie
smaku naszych szefów kuchni zaspokoi najbardziej wymagających smakoszy.

USŁUGI GASTRONOMICZNE

CENA NETTO

USŁUGI GASTRONOMICZNE

Serwis kawowy pojedynczy

kawa, herbata, kruche ciasteczka,
sok, woda niegazowana, woda gazowana

8 zł/os

Serwis kawowy podwójny

kawa, herbata, kruche ciasteczka,
sok, woda niegazowana, woda gazowana

12 zł/os

Serwis kawowy całodzienny kawa, herbata, kruche ciasteczka, ciasto pieczone
sok, woda niegazowana, woda gazowana

16 zł/os

CATERING

Lunch

Bufet Snack Bar

14zł/os

Obiad

Zupa, danie drugie, sok

32zł/os

Obiad + deser

Zupa, danie drugie, sok, deser

37 zł/os

Uroczysta kolacja

Wyliczane zgodnie z wybranym menu

od 60 zł/os

POKOJE HOTELOWE
Hotel Trzy Róże dysponuje 27 pokojami z 59 miejscami noclegowymi.
Przestronne pokoje – wszystkie ze stałym i bezpłatnym dostępem do Internetu – wyposażone są
w łazienkę z kabiną prysznicową i suszarką, telewizory LCD, umożliwiające korzystanie z kanałów telewizji
satelitarnej oraz telefon.
Do dyspozycji naszych Gości oddajemy: pokoje jedno- dwu- i trzyosobowe, apartament z łożem
małżeńskim oraz przestronną łazienkę posiadającą dwuosobową wannę z jacuzzi, a także pokój przeznaczony
dla osób niepełnosprawnych.

CENNIK HOTELOWY

Cena netto pokoju

Cena netto weekendowa

Pokój jednoosobowy

130 zł

111 zł

Pokój dwuosobowy

175 zł

148 zł

Pokój trzyosobowy

250 zł

213 zł

Apartament

324 zł

324 zł

W cenę pokoju nie jest wliczony podatek VAT. Ceny zawierają śniadanie w formie szwedzkiego stołu oraz
bezpłatny, przestronny parking.

KONTAKT

Hotel Trzy Róże
Zemborzyce Dolne 96a
20-515 Lublin

Recepcja i Rezerwacja:

tel.: + 48 511-190-996
faks: + 48 81 463 47 37
e-mail: info@trzyroze.com

Sprzedaż i Marketing:

Emilia Dobrzańska
tel.: 512 38 12 13
e-mail: info@trzyroze.com

