HOTEL ECLIPSE

oferta MICE

konferencje i szkolenia
KONFERENCJE I SZKOLENIA
Hotel Eclipse oferuje nowoczesne, klimatyzowane, profesjonalnie przygotowane i wyposażone sale
konferencyjne. Do dyspozycji naszych Gości oddajemy przestrzeń konferencyjną dla 100 osób, którą
możemy w zależności od potrzeb podzielić na 4 osobne sale.
Podczas organizowanych w Hotelu Eclipse spotkań świadczymy dostosowane do ich charakteru
profesjonalne usługi cateringowe. O walorach obiektu decyduje również doskonała lokalizacja – hotel
położony jest tuż przy obwodnicy autostradowej Wrocławia, tylko 15 min. jazdy samochodem do Portu
Lotniczego oraz 20 min. do centrum Wrocławia.
Dla grup konferencyjnych i szkoleniowych każdorazowo przygotowujemy dostosowaną ofertę pobytową
wraz z pakietem towarzyszących usług.
Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od liczebności i specyfiki grupy.

NAZWA SALI
A
B
C
D
A+B
B+C
A+B+C

MERTAŻ
40 m²
50 m²
50 m²
38 m²
90 m²
100 m²
140 m²

UKŁAD SAL KONFERENCYJNYCH
UKŁAD "KINO"
UKŁAD "KLASA"
20 os.
12 os.
30 os.
20 os.
30 os.
20 os.
20 os.
12 os.
60 os.
30 os.
80 os.
60 os.
100 os
50 os.

UKŁAD "PODKOWA"
20 os.
25 os.
25 os.
15 os.
40 os.
45 os.
60 os.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
W cenie wynajmu sali oferujemy rzutnik multimedialny, flipchart, markery, nagłośnienie oraz mikrofony.
Wszystkie sale są klimatyzowane z dostępem do światła dziennego.
POKOJE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ/KONFERENCJI
Hotel Eclipse oferuje swoim Gościom 42 komfortowe pokoje, w tym: 1-osobowe, 2-osobowe, 3-osobowe,
pokoje typu studio i apartamenty.
W cenie wynajmu pokoju śniadanie, parking, WiFi oraz dostęp do strefy Fitness&SPA&Wellness.
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ul. Kwiatowa 75, 55-040 Domasław k/Wrocławia
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HOTEL ECLIPSE

przerwy
kawowe

Dla naszych Gości konferencyjnych oferujemy w trakcie spotkań i szkoleń przerwy kawowe.

PRZERWY KAWOWE:
Kawa, herbata, woda mineralna z cytryną




pojedyncza– 12 zł/os
dwukrotna- 18 zł/os.
ciągła– 28 zł/os

Kawa, herbata, woda mineralna z cytryną, kruche ciastka
 pojedyncza– 16 zł/os
 dwukrotna – 26 zł/os
 ciągła- 36 zł/os
Kawa, herbata, woda mineralna z cytryną, domowe wypieki
 pojedyncza– 22 zł/os
 dwukrotna – 38 zł/os
 ciągła-49 zł/os
DODATKOWO:
 Kanapki konferencyjne-3 szt./os-12 zł,
 Owoce sezonowe 200 g/os-12 zł,
 Woda mineralna gazowana i niegazowana but. 0,3l-4 zł,
 Soki owocowe:
But.0,2 l-5 zł,
Dzbanek 1l-15 zł.

Podane ceny są kwotami brutto.
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Menu MICE
2-daniowe-35 zł/os.
3-daniowe-48 zł/os.
ZUPY:
Krem pomidorowy z mozzarellą
Rosół królewski z kawałkami kurczaka
Krem brokułowy z prażonym słonecznikiem i śmietanką
Krem z kalafiora na mleku z migdałami i grzankami ziołowymi
Żurek z jajkiem i kiełbasą z naszej wędzarni
Krem z białych warzyw z chipsem z boczku
DANIA GŁÓWNE:
Kurczak w płatkach kukurydzianych, ziemniaki z koperkiem, marchewka z ananasem
Schab pieczony w sosie śliwkowym, kluski śląskie, czerwona kapusta na ciepło z rodzynkami
Tradycyjny schabowy, ziemniaki tłuczone, surówka z kapusty
Kotlet devolay , ziemniaki z koperkiem, sałatka wiosenna z winegretem
Roladka wieprzowa z borowikami z sosem grzybowym, ziemniaki farmerskie, sałatka wiosenna
Dorsz panierowany, frytki, kapusta kiszona, sos tatarski
DESERY:
Szarlotka na ciepło z bitą śmietaną
Lody z owocami i polewą
Sernik wiedeński z polewą owocową
NAPOJE:
Woda mineralna z cytryną

Na Państwa życzenie możemy przygotować inną propozycję menu.
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CENNIK SAL KONFERENCYJNYCH
NAZWA SALI

MERTAŻ

Cena brutto za dobę

UKŁAD "KINO"

UKŁAD "KLASA"

UKŁAD "PODKOWA"

A

40 m²

600 zł

20 os.

12 os.

20 os.

B

50 m²

700 zł

30 os.

20 os.

25 os.

C

50 m²

700 zł

30 os.

20 os.

25 os.

D

38 m²

600 zł

20 os.

12 os.

15 os.

A+B+C

140 m²

2 000 zł

100 os

50 os.

60 os.

warunki
rezerwacji
WARUNKI REZERWACJI
Rezerwacji sal konferencyjnych mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej, faxu oraz
telefonu.
Bezkosztowa anulacja sali szkoleniowej jest możliwa w ciągu 14 dni przed planowanym rozpoczęciem
szkolenia lub konferencji. W przypadku dokonania anulacji po wyznaczonym terminie, hotel obciąży
Państwa kwotą w wysokości 100% wartości wynajęcia sali szkoleniowej oraz 30% za wszystkie pozostałe
usługi.
Za niewykorzystane usługi noclegowe, które nie zostały zgłoszone do godziny 18:00 na dzień przed
planowanym przyjazdem - hotel obciąży zleceniobiorcę całkowitą wartością usługi.
Pragniemy również poinformować, że istnieje możliwość indywidualnego dostosowania
okresu bezkosztowych anulacji przy stałej współpracy z naszym hotelem.
Warunki wpłat zaliczek na poczet organizacji szkoleń oraz przelewów za wykonane usługi,
ustalane są odrębnie aby zapewnić Państwu pełen komfort współpracy z naszym hotelem.
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