Cedrowy Dworek

Oferta Konferencyjna
“Cedrowy Dworek” to idealne miejsce do organizacji konferencji, szkoleń,
spotkań biznesowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz
nowatorskim pomysłom zorganizujemy dla Państwa niezapomniane
spotkania biznesowe na najwyższym poziomie.

1. Sale konferencyjne Cedrowego Dworku

Sala

Liczba miejsc w ustawieniu
teatralnym

bankietowym

szkolnym

Bankietowa

140

120

100

Konferencyjna

40

30

30

Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie klimatyzowane sale przeznaczone do
organizacji spotkań firmowych.
•

Sala konferencyjna znajdująca się w obiekcie hotelowym przeznaczona
jest dla grup do 40 os.

•

Sala bankietowa znajdująca się w części restauracyjnej przeznaczona
jest dla grup do 140 os.

Powierzchnie sal mogą być wykorzystywane do organizacji: konferencji,
bankietów, targów, spotkań firmowych a komfort obiektu pozwala w zaaranżowaniu
różnorodnych form spędzenia wolnego czasu.
Każda sala wyposażona jest w: Flipchart, Ekran, Projektor, Wi-Fi, Mikrofon
bezprzewodowy , Klimatyzację.

2. Koszt wynajęcia Sali Konferencyjnej
SALA KONFERENCYJNA

CENA STANDARDOWA

powierzchnia

ilość godzin

PLN bez VAT

70 m2

do 8h

600,00

SALA KONFERENCYJNA

CENA STANDARDOWA

powierzchnia

ilość godzin

PLN bez VAT

300 m2

do 8h

1 200,00

3. Miejsca noclegowe
Do Państwa dyspozycji oddajemy 80 miejsc noclegowych w pokojach dwu, trzy i
czteroosobowe- wszystkie z łazienkami oraz bezprzewodowym dostępem do Internetu.
Szerokie, wygodne łóżka pomogą zrelaksować się i wypocząć a serwowane w naszej
restauracji śniadania zagwarantują miło zaczęty dzień.
Dla wszystkich Gości zapewniamy dozorowany parking oraz Wi-Fi.

4. Propozycje przerw kawowych
Przerwa kawowa

Cena/osoba
PLN bez VAT

Wariant 1
kawa, herbata, woda, kruche ciasteczka (b/o)

Wariant 2
kawa, herbata, woda, soki, kruche ciasteczka,
kanapki (b/o)

25,00

35,00

5. Propozycje obiadów i uroczystych kolacji
Cedrowy Dworek to idealne miejsca dla osób ceniących sobie cieszę, kameralną
atmosferę oraz wyśmienitą kuchnię. Zachęcamy Państwa do zakończenia spotkania
obiadem lub uroczystym poczęstunkiem. Z przyjemnością przygotujemy kolację,
bankiet lub żuławskie biesiadowanie przy palenisku.
Aby otrzymać szczegółową ofertę uprzejmie prosimy o kontakt:
tel.: 885 300 332 lub e-mail.: kontakt@cedrowydworek.pl

W 2015r. Szef Kuchni Cedrowego Dworku zdobył I miejsce w „Plebiscycie Smakosz” dla najlepszego kucharza
Powiatu Gdańskiego. organizowanym przez Dziennik Bałtycki.

