SZKOLENIA KONFERENCJE
ZJAZDY BANKIETY
Zachęcamy do współpracy przy organizowaniu szkoleń, konferencji, zjazdów, bankietów. Możemy poszczycić się wieloletnim
doświadczeniem oraz zawsze bardzo dobrą opinią naszych Klientów. Doskonale wiemy, jak wiele elementów składa się na sukces
każdego spotkania i te elementy mamy pod ścisłą kontrolą.
Dlatego obecnie oferujemy nie tylko komfortowe noclegi, nowoczesne sale konferencyjne i pełną obsługę gastronomiczną, ale przede
wszystkim tworzymy unikalne programy pobytu z wykorzystaniem elementów outdoor.
Wyposażenie konferencyjne
Sala konferencyjna
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Sala Biznesowa z osobnym
wejściem
Sala bankietowa
Pokój konferencyjny

>1
dzień

Każda z sal wyposażona jest
Przerwy kawowe
Rzutnik multimedialny
Tablica Flip-chart
Laptop, nagłośnienie
Bezprzewodowy internet

Standard
Standard Plus
Business

Menu
Kawa, herbata, woda mineralna gaz /n gaz,
ciasteczka kruche
Standard + ciasto, soki owocowe
Standard Plus + kanapki, owoce

Cena
12 zł
15 zł
21 zł

Pokoje hotelowe
Zaplecze usług noclegowych to dziś pięknie urządzone pokoje 1 i 2 osobowe. Każdy wyposażony w wygodne łóżka, szafę ubraniową,
biurko, stolik z krzesłami, telewizor, telefon, łazienka z toaletą, natryskiem i umywalką. Wszystkie nasze pokoje mają bezprzewodowy
dostęp do Internetu. Nowoczesne wyposażenie, miła i rodzinna atmosfera, perfekcyjna obsługa to nasze podstawowe atuty.
Na terenie naszego obiektu do dyspozycji naszych gości są również restauracja „Zielona Oliwka ” oraz baza zabiegowa Spa&Wellness
Cena osobodnia (nocleg, śniadanie, obiad, kolacja) już od 115 zł do 170 zł
Rodzaj pokoju/ usługi noclegu

Cena dla grupy do 25 osób

Cena dla grupy powyżej 25 osób

Cena dla grup powyżej 85 osób

100 zł/os*

80 zł/os*

70 zł/os*

80 zł/os*

60 zł/os*

50 zł/os*

Nocleg w pokoju 1 osobowym
Nocleg w pokoju 2 osobowym

Rodzaj
śniadania

Cena

Przykładowe menu

Jajecznica, 2 rodzaje wędlin, serów, ser biały, świeże
Śniadanie
warzywa, wybór pieczywa, masło, wypieki drożdżowe,
15 zł
mini standard
płatki śniadaniowe, mleko, jogurt owocowy, sok
owocowy, woda mineralna, kawa, herbata+ dodatki
Jajecznica, kiełbaski z wody, 3 rodzaje wędlin, serów,
ser biały, świeże warzywa, sałatka, wybór pieczywa,
Śniadanie
20 zł masło, wypieki drożdżowe, płatki śniadaniowe, mleko,
standard
jogurt owocowy, sok owocowy, woda mineralna, kawa,
herbata+ dodatki

*istnieje możliwość negocjacji cen.

Doskonałe położenie Hotelu w samym sercu Pojezierza Drawskiego nastraja uczestników do korzystania z wielu innych usług, jakie
polecamy po długich sesjach konferencyjnych. Serdecznie zapraszamy do korzystania z zabiegów w Olive Spa&Wellness oraz z
dodatkowych wycieczek fakultatywnych i zabaw integracyjnych.

WYCIECZKI, ZABAWY, OLIVE SPA&WELLNESS
Integrowanie poprzez grillowanie
Karkówka z grilla, szaszłyk drobiowo-warzywny, kiełbasa/ kaszanka, pyszny smalczyk
z ogóreczkiem, dwie sałatki do mięs, pieczywo, kawa, herbata , dodatki

Masaże klasyczne
Masaże rozluźniające
Masaże relaksacyjne
Masaże gorącymi kamieniami
Masaże wibracyjne
Masaże rozluźniające
Kąpiele z hydromasażem
Kąpiele z aromaterapią
Sauna klasyczna/infrared
Lampa solux

Integrowanie poprzez grillowanie i śpiewanie
Karkówka z grilla, szaszłyk drobiowo-warzywny, kiełbasa/ kaszanka, pyszny smalczyk
z ogóreczkiem, dwie sałatki do mięs, pieczywo, kawa, herbata , dodatki + DJ

Karaoke + zabawa taneczna
Zabawy integracyjne
Painball dla grupy min 25 osób wraz z wynajęciem ubrań, sprzętu oraz kulek,
stanowiska łucznicze, mini strzelnica, wspinaczka, zabawy integracyjne
Ognisko z poczęstunkiem

Spływ kajakowy rzeką Drawą 4 h
Wynajęcie kajaków, prowiant, przewodnik, transport
Grupa min 6 osób

55 zł/os
55 zł/os + 600 zł DJ
(opłata jednorazowa- 5h)

600 zł (5h)
70 zł/os
80 zł/os

Wycieczka do Bornego Sulinowa
safari w poszukiwaniu bunkrów
i ukrytych korytarzy
Polecamy doroczny Międzynarodowy Zjazd Pojazdów Militarnych
(koniec sierpnia 2012)

Osobliwości Pojezierza Drawskiego
Zwiedzanie zamku Drahim z przewodnikiem pobyt w osadzie „SŁAWOGRÓD” wraz z
programem, zwiedzanie Muzeum PGR w Bolegorzynie, wycieczka piesza na Spyczyną
Górę.

100 zł/os
100 zł/os

Wycieczka do Kołobrzegu
rejs statkiem, zwiedzanie portu wraz z latarnią morską, pobyt w „Wiosce Indiańskiej”
przejażdżka konno, bryczką, pokaz tresury koni, strzelanie z łuku, tańce indiańskie,
kowbojska karuzela, indiańskie narty.
Zwiedzanie parku archeologicznego w Grzybowie

150 zł/os

*Wycieczki ustalane indywidualnie z grupami z działem sprzedaży T 664 352 041; sprzedaz@hotelpolanin.pl

MENU KONFERENCYJNE

Menu
konferencyjne
Lunch

Kolacja

20 zł/os
Zupa: Rosół z makaronem
Danie główne: Ziemniaki puree; pieczeń
wieprzowa w ciemnym sosie; surówka
Sok owocowy i woda mineralna- 0,3 l / os

Zupa: Rosół z makaronem
Danie główne: Ziemniaki puree; pieczeń wieprzowa w ciemnym sosie;
surówka; sok owocowy i woda mineralna- 0,3 l / os
Deser: Sernik + beza klasyczna; kawa + herbata+ dodatki

38 zł
Zupa: Bulion z kołdunami
Danie główne: Ziemniaki puree; kluski śląskie; pieczeń wieprzowa w
ciemnym sosie; filet drobiowy panierowany; zestaw surówek (3 rodzaje)
sok owocowy i woda mineralna- 0,3l / os
Deser: Sernik + ciasto z galaretką; kawa + herbata+ dodatki

18 zł/ os

38 zł/os

48 zł/os

Podanie talerzowe:
Sałatka grecka, wybór serów i wędlin, świeże
warzywa, pieczywo mieszane / masło /dodatki;
napoje: sok owocowy, woda mineralna, kawa,
herbata + dodatki

Na gorąco / w bemarze: Kurczak po bostońsku z curry i ananasem
Zimne przekąski: Mozarella z pomidorami i świeżymi ziołami
sałatka grecka, jajka nadziewane farszem pieczarkowym i mięsnym
wybór serów i wędlin, ziemniaczane placuszki z wędzonym łososiem i
kwaśną śmietaną, świeże warzywa, pieczywo mieszane, masło, dodatki
Deser: Deser sułtański, sałatka z owoców tropikalnych
Napoje: Sok owocowy, woda mineralna, kawa, herbata + dodatki

Na gorąco / w bemarze: Zraziki wieprzowe w sosie; żurek na zakwasie z
jajkiem
Zimne przekąski: Tradycyjna sałatka jarzynowa, sałatka Gyros
wybór serów i wędlin, świeże warzywa, jajko w gniazdku z wędzonego
łososia, szparaga zawijana w szynkę, koktajlowe pomidorki z farszem
fromage, pieczywo mieszane / masło / dodatki
Deser: Sernik z rodzynkami, babeczki z różanym nadzieniem
Napoje: Sok owocowy, woda mineralna, kawa, herbata + dodatki

65 zł/os

Bankiet

28 zł/os

Zupa: Rosół królewski z makaronem
Danie główne: Ziemniaki z koperkiem, pieczeń
wieprzowa z sosem, zestaw surówek
w trakcie kolacji:
schab pieczony na ostro + sos
tradycyjna sałatka jarzynowa
sałatka ryżowa z tuńczykiem
śledź po żydowsku (w śmietanie ze świeżą
cebulką i jabłkiem)
napoje zimne (soki owocowe 0,5 l/ osobę)
napoje gorące (kawa/ herbata) 0,5 l /os
Danie gorące: udko z kurczaka z pieczarkami

115 zł/os
Danie główne :ziemniaki z koperkiem
roladki z piersi kurczaka z farszem mięsnym i sosem kaparowym
surówki (2 rodzaje)
w trakcie kolacji
schab pieczony z morelami, kurczak w galarecie, pstrąg faszerowany
tornado z łososia ze śliwką, smalec wiejski + wybór pieczywa
sałatka na bazie sałaty lodowej z kurczakiem wędzonym i prażonymi
orzechami, ser mozarella z pomidorami po włosku
słodki stół: sałatka z owoców tropikalnych, ciasto (2 rodzaj)
napoje zimne(soki owocowe i napoje gazowane – 0,5 l/os)
napoje gorące (0,5 l/os) , dodatki (cukier/ cytryna/ mleko)
Danie gorące: gulasz myśliwego , golonka pieczona w piwie i chrzan

150 zł/os
Przystawka: szparaga w szynce z jajkiem
Zupa: kołduny w bulionie drobiowym
Danie główne: kluski śląskie, pierś z kaczki na kapuście czerwonej
zasmażanej, pieczone jabłko i żurawiną, polędwiczki wieprzowe w sosie
pieprzowym, zestaw surówek
w trakcie kolacji
schab pieczony z morelami, karkówka pieczona na ostro, pstrąg
faszerowany, tornado z łososia ze śliwką, sałatka na bazie sałaty lodowej z
kurczakiem wędzonym i prażonymi orzechami, ser mozarella z
pomidorami i sosem ziołowym - po włosku, smalec wiejski + wybór
pieczywa, pikle (ogórki, grzyby, papryka czerwona)
soki owocowe - 0,5 l /os napoje gazowane –0,5 l /os
napoje gorące (kawa/herbata) - bez limitu
dodatki (cukier/ cytryna/ mleko)
słodki stół: ciasto (3 rodzaje)
danie gorące : żeberka pieczone na kapuście zasmażanej
barszcz czerwony z pasztecikiem

Hotel Polanin, ul. Wojska Polskiego 50, 78-320 Połczyn-Zdrój ; tel.94 36 62 158, T: 664 352 041, www.hotelpolanin.pl; sprzedaz@hotelpolanin.pl, lub rezerwacja@hotelpolanin.pl

Powrót

