OFERTA
KONFERENCYJNA

Znając oczekiwania sektora biznesowego, przygotowaliśmy naszą ofertę konferencyjną
dla Gości ceniących wygodę, profesjonalizm i dobrą kuchnię.
Specjalizujemy się w organizacji szkoleń i konferencji od 30-185 osób,
ergonomiczne ustawienie sal i możliwość ich dowolnej aranżacji stanowi nasz niewątpliwy atut,
a kameralna salka typu ‘boardroom’ jest idealnym miejscem na zamknięte obrady wyższego
szczebla zarządu.
Wyposażenie sal konferencyjnych:
Projektor multimedialny
Laptop
Ekran
Mikrofony bezprzewodowe
Internet bezprzewodowy
Nagłośnienie
Możliwość zaciemnienia sal
Klimatyzacja
Flipcharty
Tablica multimedialna
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Marta Nowak
e: marta.nowak@hotel-rodan.pl
m: +48 885 885 527
Hotel Rodan***
ul. Poznańska 5D, Skrzynki, 62-035 Kórnik
t/f: + 48 61 819 08 21, m: +48 663 916 693, e: recepcja@hotel-rodan.pl
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UKŁAD SAL KONFERENCYJNYCH
z maksymalną ilość osób w zależności od sali i układu miejsc

Sala

Cena

powierzchnia

brutto

układ bankietowy

Sala 1
210m²

Sala 1A
125m²

120
osób

80

osób

185

układ w podkowę

90

układ szkolny

64

osób

osób

osób

114

42

40

osób

osób

osób

40

osób

Patio

osób

65

osób

18

osób

26

osób

Biznesowa
20 m²

zł/dzień

200

zł/godz.

800

zł/dzień

150

600

zł/dzień

100

zł/godz.

40

100

24

30

osób

osób

osób

20

12

_

110m²

Salka

1000

zł/godz.

Sala 1B
80m²

układ kinowy

12

osób

osób

osób

* w przypadku wynajmu sali (patio, 1A, 1B, 1) na minimum 8 godzin – 2 dodatkowe godziny GRATIS
** powyższy cennik obowiązuje Klientów korzystających również z innych usług hotelu
*** w przypadku kilkudniowego wynajmu ceny do negocjacji

100

zł/godz.

60

zł/godz.
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PRZERWY KAWOWE

Przerwa kawowa
STANDARD
18 zł/ os.
Zestaw ciastek kruchych i markiz
Kawa, Herbata, Woda

Przerwa kawowa
FIT
30 zł/ os.
Jogurt z owocami, musli i musem owocowym
Sernik na zimno z galaretką
Ciastka zbożowe własnego wypieku
Kawa, Herbata, Woda, Napój

Przerwa kawowa
DOMOWE WYPIEKI
20 zł/ os.
Muffiny
Placek drożdżowy z owocami
Kawa, Herbata, Woda

Przerwa kawowa
BEZGLUTENOWA
35 zł/ os.
Szarlotka b/g
Owoce sezonowe
Kawa, Herbata, Woda

Przerwa kawowa
FRANCUSKA
25 zł/ os.
Francuskie ciasteczka słodkie szt. /os.
Francuskie ciasteczka wytrawne szt. /os.
Kawa, Herbata, Woda, Napój
Dodatkowe opcje:

Przerwa kawowa
SŁODKO- SŁONA
35 zł/ os.
Muffinki
Kanapki bankietowe 2szt-1os
Kawa, Herbata, Woda, Napój

+ do każdej z przerw możliwość domówienia kanapek
w cenie 6 zł/2 szt./os.
+ owoce sezonowe 6 zł/ 120g /os.
+ przerwa ciągła, dokładana podczas trwania konferencji cena + 80%
Ceny zawierają podatek VAT
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SKOMPONUJ WŁASNY
ZESTAW PRZERWY KAWOWEJ
3

/ porcja

krakers z pastą z kukurydzy
i cebulką perłową
grzanka z hummusem
z zielonego groszku z czarnuszką
kasza gryczana
z ziołami i pestkami granatu
cukinia grillowana z pastą
z pomidorów i oliwek
kasza kuskus z kalafiorem
na mleku owsianym z kiełkami groszku
pasta z bobu z miętą i słonecznikiem,
podana na ciemnym pieczywie
ryż arborio z chili i mango
pumpernikiel z hummusem
z pieczonych batatów i pachnotką
tradycyjna kanapka bankietowa

6

/ sztuka

vol-au-vent z hummusem
z karczocha i avocado z koperkiem
szarlotka bezglutenowa
ciasto drożdżowe
sernik

7

/ porcja

sałatka z zielonym pesto,
selerem naciowym, pomidorami
koktajlowymi i serem tofu
(podane w naczyniu 100 ml)
deser chia z mango,
bakaliami i orzechami

12

/ porcja

sałatka grecka
sałatka Cezar
z grillowanym kurczakiem
wyciskany sok z cytrusów

15

/ os.

kawa z ekspresu
wybór herbat
woda z miętą i cytryną
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POKOJE

APARTAMENT BIZNESOWY ok. 55 m²
+ kameralna salka konferencyjna
wyposażona w tablicę multimedialną
+ barek
+ przestronny salon łazienkowy z prysznicem

415 zł

APARTAMENT RETRO ok. 40 m²
+ przestronny salon łazienkowy
z wanną i prysznicem
+ taras z widokiem na jezioro
+ dwustronnie dostęne TV

420

zł

APARTAMENT RÓŻOWY * ok. 40 m²
+ przestronny salon łazienkowy z prysznicem
oraz wanną z hydromasażem
+ taras z widokiem na jezioro
+ wygodna kanapa
+ łóżko typu Kingsize z baldachimem
+ wino musujące na powitanie

420

zł

STANDARD
Pokój 1 – osobowy
Pokój 2 – osobowy
Dodatkowe łóżko (dostawka)
Łóżeczko dziecięce
Zwierzę
Dzieci do lat 3 – pobyt gratis!

Wyposażenie:
+ TV
+ DVD (w niektórych) + klimatyzacja
+ Internet wifi

w tygodniu

w weekend

w tygodniu

w weekend

230 zł
290 zł

195 zł
255 zł

80 zł
40 zł
30 zł

Cena weekendowa obejmuje doby pt/ sob/ ndz/ pon
Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
W trakcie trwania targów MTP oraz targów Bednary ceny mogą ulec zmianie.
Ceny zawierają podatek VAT 8%

*dedykowany dla par

Cena zawiera
+ podatek VAT
+ śniadanie
+ dostęp do siłowni
+ sauna fińska
+ monitorowany parking
Usługi dodatkowe
+ korty tenisowe (3 kryte, 3 odkryte)
+ polana piknikowa
+ boisko do piłki plażowej

