PAŁAC BIELAWA hotel | spa |sport dla TWOJEJ FIRMY

PAŁAC BIELAWA HOTEL|SPA|SPORT TO
● komfortowe pokoje

● pożywne śniadania

● bogate menu

● sale konferencyjne

● namiot bankietowy

● altana grillowa

● zabiegi Spa

● basen

● sauny i jacuzzi

● piękny park

● łatwość dojazdu

● profesjonalna siłownia

● przestronne części wspólne

● wiele atrakcji

●domowa atmosfera

PAŁAC BIELAWA HOTEL

NOCLEGI
W Pałac Bielawa hotel|spa|sport posiadamy 25 pokoi mieszczących 50 osobnych łóżek- wraz z dostawkami. Są to pokoje:
jednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe.
Podstawowe ceny (dla klientów indywidualnych)
pokój 1 osobowy…………. 190 zł *
pokój 2 osobowy……………250 zł *
pokój 3 osobowy…………… 300 zł *
pokój 4 osobowy…………….350 zł *
* Ceny pokoi podlegają negocjacji zależnie od wielkości rezerwacji.

NAMIOT BANKIETOWY
W Pałacowym ogrodzie posiadamy nowoczesny namiot bankietowy, którego obszerne wnętrza idealnie nadają się
zarówno na konferencje, jak i na imprezy firmowe.
● konferencje

● imprezy plenerowe

● imprezy firmowe

● miejsce do tańczenia

● sprzęt do karaoke

● bar na miejscu

ALTANA GRILLOWA
Zabytkowa Altana Grillowa z barem to miejsce idealne na imprezę firmową. Altana oferuje:
● imprezy grillowe

● miejsce do tańczenia

● oświetlenie dyskotekowe

● sprzęt grający

● sprzęt do karaoke

● bar na miejscu

PUB PIWNICA
Idealny na kameralne wieczory przy lampce wina, mniej formalne spotkania biznesowe oraz imprezy integracyjne.
● kameralne wnętrza

● wybór win

● piwa rzemieślnicze

● piwa regionalne

●pubowe menu

● niepowtarzalna atmosfera

SALE KONFERENCYJNE
W Pałacu znajduje się 6 sal, które mogą posłużyć, jako sale konferencyjne:

Sala/ustawienie

m2

Teatralne

Bankietowe
(stoły owalne)

Koktajlowe

Klasowe

Litera U

Stół
prostokątny

Koszt
150 zł/godz.*

Sala Balowa

88 m2

100

110

48

40

45

50

1 500 zł/ dzień *
80 zł/ godz. *

Sala Koktajlowa

42 m

2

30

25

24

12

17

14

425 zł/ dzień *
60 zł/godz. *

28 m2

Biblioteka

-

20

-

-

10

12

320 zł/ dzień *
80 zł/ godz. *

50 m2

Sala Julii

40

40

20

15

24

24

425 zł/ dzień *
60 zł/godz. *

Sala Anny

28 m2

Sala Marii

2

20

20

18

10

12

14

320 zł/ dzień *
60 zł/ godz. *

28 m

-

10

-

-

-

12

320 zł/ dzień *

* ceny podlegają negocjacjom w zależności od wielości rezerwacji

PRZYKLADOWE DZIENNE MENU
ŚNIADANIE

LEKKI LUNCH

OBIAD

Pełnowartościowe śniadanie

Sałatka wiosenna z grillowaną piersią

Zupa krem z pomidorów

w formie bogatego bufetu z możliwością

kurczaka, jajkiem sadzonym i pieczywem

Polędwiczki wieprzowe w sosie poro-

zamówienia dań

czosnkowym

wym

na ciepło

Woda/sok owocowy/kompot

Ziemniaki gotowane
Bukiet surówek
Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną
Sok owocowy/ Kompot (0,5l/osoba)

KOSZT: w noclegu *

KOSZT: 29 zł zł/osoba

* śniadanie wliczone jest w koszt poprzedzającego dzień śniadania noclegu

KOSZT: 60 zł/ osoba

ZASIADANA KOLACJA- PRZYKLADOWE MENU
PROPOZYCJA NR 1; cena: 75 zł/osoba

PROPOZYCJA NR 2; cena: 95 zł/osoba

Danie na ciepło
Domowy rosół z makaronem
Pierś kurza w sosie śmietanowym
Do wyboru ziemniaczki, frytki, ryż, kluski śląskie
Do wyboru surówki z białej kapusty, z buraczków,
mizeria, zasmażana kapustka biała lub czerwona,
z marchewki, vinegrett, surówka z kiszonej kapusty
( 3 rodzaje )

Danie na ciepło
Krem z pomidorów
Tradycyjny kotlet schabowy, pierś kurza, de volaille,
Do wyboru ziemniaczki, frytki, ryż, kluski śląskie
Do wyboru surówki z białej kapusty, z buraczków,
mizeria, zasmażana kapustka biała lub czerwona, z
marchewki,
vinegrett, surówka z kiszonej kapusty
(3
rodzaje )

Deser
Szarlotka na ciepło

Deser
Lody owocowe z bitą śmietaną i lizakiem z karmelu

Przekąski
Płyta mięs pieczonych i wędlin
Sałatka tradycyjna jarzynowa
Sałatka z tortelini
Jaja na 3 sposoby
Śledzik w śmietanie z jabłkiem
Sos chrzanowy, sos żurawinowy
Masło
Pieczywo mieszane

Przekąski :
Płyta mięs pieczonych i wędlin
Sałatka tradycyjna jarzynowa
Sałatka z tortelini
Jaja na 3 sposoby
Śledzik na 3 sposoby
Deska serów
Warzywa świeże i konserwowe
Sos chrzanowy, sos żurawinowy
Masło
Pieczywo mieszane

PROPOZYCJA NR 3; cena: 135 zł/osoba

Dania na ciepło
Staropolski żurek z jajkiem
Tradycyjny kotlet schabowy, warkocz z polędwicy,
pieczeń z karkówki
Do wyboru ziemniaczki, frytki, ryż, kluski śląskie
Do wyboru surówki z białej kapusty, z buraczków,
mizeria, zasmażana kapustka biała lub czerwona, z
marchewki, vinegrett, surówka z kiszonej kapusty,
( 3 rodzaje )
Deser
Lody owocowe z gorącym sosem malinowym
Przekąski
Sałatka tradycyjna jarzynowa
Płyta mięs pieczonych i wędlin
Sałatka tradycyjna jarzynowa
Sałatka z tortelini
Jaja na 3 sposoby
Śledzik na 3 sposoby
Deska serów
Tymbaliki drobiowe
Warzywa świeże i konserwowe
Sos chrzanowy, sos żurawinowy, ocet
Masło
Pieczywo mieszane
Danie na ciepło w ciągu nocy
Barszcz czerwony z krokietem

NAPOJE I ALKOHOLE **
Piwa:
• piwo koncernowe (butelka)…………..…..6 zł/ 0,5l
• piwo rzemieślnicze(butelka)………………10 zł/ 0,5l
• piwo lane (0,5l)………………………………….7 zł (0,5l)
• piwo lane (KEG)…………………………………
Wódki:
• Wyborowa……………………………………..… 37zł/0,5l
• Sobieski………………………..……………..…… 36zł/0,5l
• Finlandia…………………………………………….47zł/0,5l
Wina
• Luccarelli Chardonnay (białe)………….. 35 zł/ 0,5l
• Don Rey Cabernet Sauvignon (czerw). 35 zł/ 0,5l
Soki i napoje
• Woda mineralna n/gaz……………………….8 zł/ 1 l
• Soki owocowe……………………………………12zł/ 1l
• Napoje gazowane………………………………15zł/ 1 l
• Kawa i herbata bez ograniczeń…………. 10zł/os

MENU GRILLOWE- PRZYKŁADOWE

PROPOZYCJA NR 1, cena: 50 zł/osoba

PROPOZYCJA NR 2, cena: 59 zł/osoba

Marynowany stek z karkówki
Kiełbaska z grilla
Kaszanka z kiszoną kapustką
Ketchup
Musztarda

Marynowany stek z karkówki
Kiełbasa z grilla
Kolorowy szaszłyk drobiowy
Ketchup
Musztarda

Bufet sałatkowy z sezonowymi warzywami
sos winegret
sos tzatziki
sos chrzanowy

Bufet sałatkowy z sezonowymi warzywami
sos winegret
sos tzatziki
sos chrzanowy

Swojski smalczyk + ogórek kiszony

Ziemniaczki pieczone w mundurkach w folii

Pieczywo mieszane
Masło

Swojski smalczyk+ ogórki kiszone
Pieczywo mieszane
Masło

PROPOZYCJA NR 3, cena: 69 zł/osoba

NAPOJE I ALKOHOLE **

Marynowany stek z karkówki
Kiełbasa z grilla
Marynowana pierś z kurczaka
Kaszanka z kiszoną kapustką
Ketchup
Musztarda

Piwa:
• piwo koncernowe (butelka)…………..…..6 zł/ 0,5l
• piwo rzemieślnicze(butelka)………………10 zł/ 0,5l
• piwo lane (0,5l)………………………………….7 zł (0,5l)
• piwo lane (KEG)………………………………...360 zł (30 l)
Wódki:
• Wyborowa……………………………………..… 37zł/0,5l
• Sobieski………………………..……………..…… 36zł/0,5l
• Finlandia…………………………………………….47zł/0,5l

Bufet sałatkowy z sezonowymi warzywami
sos winegret
sos tzatziki
sos barbecue

Wina
• Luccarelli Chardonnay (białe)………….. 35 zł/ 0,5l
• Don Rey Cabernet Sauvignon (czerw). 35 zł/ 0,5l

Grillowane warzywa
Ziemniaczki w mundurkach w folii
Swojski smalczyk + ogórki kiszone

Soki i napoje
• Woda mineralna n/gaz……………………….8 zł/ 1 l
• Soki owocowe……………………………………12zł/ 1l
• Napoje gazowane………………………………15zł/ 1 l
• Kawa i herbata bez ograniczeń…………. 10zł/os

Pieczywo mieszane
Masło

PAŁAC BIELAWA SPA
STREFA BASENOWO SAUNOWA
● dwie niecki basenowe

● jacuzzi

● sauna sucha

● łaźnia parowa

● wytwornica lodu

● prysznice wrażeń

● podwodna muzyka

● wytwornica fal

● kriokabina

● masaże

● łóżko wodne Nuvola

● zabiegi anty stresowe

● zabiegi relaksacyjne

● zabiegi upiększające

● medycyna estetyczna

● zabiegi kosmetologiczne

● wykwalifikowany personel

● profesjonalny sprzęt

GABINETY KOSMETOLOGICZNE

PAŁAC BIELAWA SPORT
● bogato wyposażona siłownia

● sprzęt marki KEISER

● sala Fitness

● zajęcia Fitness

● profesjonalni instruktorzy

● zajęcia integracyjne Fitness

ZAJĘCIA, KTÓRE ZORGANIZUJEMY
● salsoteki i glow parties

● Karaoke

● zawody narciarskie

● warsztaty tańca latynoskiego

● integracyjne zajęcia Fitness

● koncerty muzyki kubańskiej

● wycieczki górskie

● Trikkie

● paintball

PREZENT OD PALAC BIELAWA HOTEL|SPA|SPORT
Na każde 10 osób uczestniczących w imprezie firmowej dajemy 1 wejściówkę do strefy basenowo-saunowej, bądź
wejściówkę na siłownie w Pałac Bielawa hotel|spa|sport. Od organizatora zależy, w jaki sposób wykorzysta wejściówki
( z założeniem, że jedna osoba może skorzystać z maksymalnie dwóch wejściówek).*
TRANSPORT
Możemy zapewnić transport. Posiadamy własnego Busa.
OKOLICE
GÓRY SOWIE
● podziemne miasta/ kompleks Riese

● wieże widokowe

● szlaki turystyczne

● wyciągi narciarskie

● spływy pontonowe

● escape rooms

● wypożyczalnia sprzętu wodnego

● Wake Board

● plaże kąpielowe

● nauka windsurfingu

● paintball

● miejsce dla odpoczynku

JEZIORO BIELAWSKIE

PAŁAC BIELAWA hotel|spa|sport to miejsce dla Twojej firmy.
Pozwól nam kompleksowo zorganizować konferencję dla swoich pracowników; gwarantujemy, że będzie to
niezapomniany czas.
Powyższa oferta jest ogólnym zarysem tego, co możemy zrobić dla Twojej firmy; jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje
i wskazówki i chętnie stworzymy dopasowaną ofertę do Twoich potrzeb.

* prezent od Pałac Bielawa hotel|spa|sport- warunki
1) Organizator imprezy dostaje w prezencie od Pałac Bielawa hotel|spa|sport jedną wejściówkę do strefy basenowo saunowej lub
siłowni w Pałac Bielawa na kazde pełne 10 osób uczestniczące w imprezie firmowej.
2) Organizator ma prawo rozdysponować wejściówki w sposób, jaki uzna za słuszny, z zastrzeżeniem, · że: jedna osoba może skorzystać z maksymalnie dwóch wejściówek. Wejściówki są ważne przez trzy miesiące od daty imprezy.
3) Osoba korzystająca z wejściówki zgadza się, aby podać swoje imię i nazwisko przy wykorzystywaniu wejściówki.
4) Osoba korzystająca z wejściówki akceptuje regulamin obowiązujący w Pałac Bielawa hotel|spa|sport.
5) Wejściówki nie łącza się z innymi promocjami, nie są wymienialne na pieniądze, nie podlegają zwrotom oraz zamianom na jakiekolwiek inne usługi.

Pałac Bielawa hotel|spa|sport
Ul. Piastowska 23; 58-260 Bielawa
 74 645- 59-51
 recepcja@palacbielwa.pl
www.palacbielawa.pl

ZAPRASZAMY!

