POBYTY INTEGRACYJNE I SZKOLENIA
z noclegiem, połączone z wypoczynkiem i regeneracją sił

Nowoczesne zaplecze konferencyjne i noclegowe, kameralna strefa Welness
z basenem, Pub Alfama z dużym wyborem regionalnych piw oraz restauracja
Fado i Wino, gdzie łączymy smaki Półwyspu Iberyjskiego i Dolnego Śląska,
to jedne z wielu miejsc, w których możemy zorganizować Twoje biznesowe
wydarzenia.
HOTEL

W hotelu Fado Spa & Restaurant oferujemy komfortowe pokoje i apartamenty
w wysokim standardzie. Jesteśmy w stanie zapewnić noclegi dla 60-ciu osób,
w pokojach 1,2,3 osobowych, oraz dla 50-ciu osób w drugim naszym obiekcie
oddalonym 1,5km również w pokojach 1,2,3 osobowych.
W cenie pobytu oferujemy bogate oraz pełnowartościowe śniadanie
przygotowane z regionalnych produktów oraz nieograniczony wstęp do kameralnej
strefy Wellness z basenem sauną suchą, łaźnią parową.
W hotelu znajdują się dwa gabinety zabiegowe z szerokim wachlarzem zabiegów
na twarz, ciało oraz masaży.
PO GODZINACH

Nie masz pomysłu na atrakcje dodatkowe?
Nasz zespół przygotuje dla Ciebie ofertę szytą na miarę Twoich potrzeb:

I N T E G R A C J A

oferta aktywności ruchowej (trasy rowerowe, szlaki turystyczne, biegowe, stoki
narciarskie)
atrakcje turystyczne (Zamek Książ, Podziemne miasto Osówka, Zamek Grodno)
loty balonem, golf
spotkanie przy grillu, wieczorna zabawa w przyległym do hotelu Pubie Alfama
and Garden
imprezy tematyczne (kasyno, hawajskie party z plażą itd.)
atrakcje survivalowe w sztolniach kompleksu Riese - jednej z głównych
kwater Hitlera lub zwiedzanie podziemnych korytarzy łodzią po zalanych
częściach podziemi
integracyjne gry plenerowe (paint ball, strzelnica)
degustacja whisky, wina z somelierem, lokalnych piw rzemieślniczych, pokazy
barmańskie
NAJPOPULARNIEJSZE ARANŻACJE NASZYCH SAL

W PODKOWĘ
szkolenia / bankiety / przyjęcia

KINOWA
konferencje / odczyty / szkolenia

OFERTA GASTRONOMICZNA
PRZERWY KAWOWE
LUNCH 2 LUB 3 DANIOWY
KOLACJA (BUFET LUB GRILL)

od 19zł / os.
od 39zł / os.
od 45zł / os.

DANIA A LA CARTE / PRZEKĄSKI NA SŁODKO ORAZ SŁONO /
ROZBUDOWANE MENU OKOLICZNOŚCIOWE.
Wszystkie dania serwowane podczas spotkań
przygotowywane są w hotelowej restauracji Fado i Wino.

SZKOLENIA

Hotel Fado udostępnia nowoczesne i w pełni wyposażone sale konferencyjne.
Oferta obejmuje duże przestrzenie wykorzystywane podczas konferencji,
pokazów, wystaw oraz przemówień, a także małe sale idealnie nadające się
do organizacji szkoleń, warsztatów, zebrań oraz narad.
Sale szkoleniowe stanowią kompleksowe zaplecze zarówno dla organizatorów,
jak i uczestników eventów.
Na I piętrze Hotelu mieści się duża sala wielofunkcyjna, którą można za pomocą
przesuwnej ścianki akustycznej dodatkowo podzielić na dwie mniejsze.
Wnętrze zostało tak zaprojektowane, by umożliwić zorganizowanie
w zależności do potrzeb jednego dużego spotkania lub dwóch - trzech mniejszych
równocześnie.
Dzięki temu, że obok największej sali znajdują się dwie mniejsze, można w nich
zorganizować przerwę kawową, stanowiska reklamowe lub rejestracyjne.
Sala jest idealna do organizacji jubileuszy, bankietów, uroczystych gal
oraz ﬁrmowych imprez dla 70 osób zależnie od ustawienia stołów i krzeseł.
ATUTY NASZEJ STREFY KONFERENCYJNEJ

141
m2
KOMFORT
WIZUALNY

POWIERZCHNI
KONFERENCYJNEJ
mobilna przestrzeń:
od kilkuosobowych spotkań
do konferencji na 70 osób

duże okna zapewniające dostęp
do dziennego światła
z możliwością zaciemnienia

UKŁAD SAL DAJĄCY
DUŻE MOŻLIWOŚCI
ARANŻACYJNE

KLIMATYZACJA

WYPOSAŻENIE
MULTIMEDIALNE
ekran, projektor, mikrofony,
sprzęt nagłaśniający
i audiowizualny, ﬂipchart, mównica

I N T E G R A C J A

WI FI
dostępne na terenie
całego obiektu

SZKOLENIA
NASZE SALE / MOŻLIWE ILOŚCI UCZESTNIKÓW
LICZBA MIEJSC

POW.
[m2]

UKŁAD
TEATRALNY

UKŁAD
BANKIETOWY

UKŁAD
W PODKOWĘ

AGORA
(całość)

80

72

64

64

AGORA I
(większa)

43

49

28

42

AGORA II
(mniejsza)

37

32

16

22

AGNES

33

32

16

26

ANEKS

28

24

16

-

NAZWA
SALI

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją pobytu integracyjnego
lub szkolenia z noclegiem w naszym hotelu, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
tel.: + 48 786 948 452, e-mail: biuro@hotelfado.pl

