OFERTA DLA GRUP TURYSTYCZNYCH 2018 R.
Zapraszamy do Gniezna - Miasta Św. Wojciecha,
siedziby Prymasów, w Pierwszej Stolicy Polski.
To właśnie tutaj ukoronowanych było
pięciu pierwszych królów Polski.
Przy Placu katedralnym, w zabytkowych budynkach
Archidiecezji Gnieźnieńskiej (ul. Tumska 7a)
mieści się Kompleks “Adalbertus”
Hotel & Dom Pielgrzyma.
Znajduje się on w bardzo malowniczym miejscu.
Ogrody przylegające do budynków są idealnym miejscem
dla odpoczynku oraz medytacji w samym centrum Starówki.
Z okien budynku podziwiać moŜna Archikatedrę
Gnieźnieńską, w której znajdują się
m.in. Konfesja z relikwiami Św. Wojciecha,
Drzwi Gnieźnieńskie, romańskie podziemia oraz
taras widokowy z piękną panoramą miasta i okolicy.
W najbliŜszym otoczeniu Domu Pielgrzyma
połoŜone są: Muzeum Archidiecezjalne,
Plac Św. Wojciecha, Dolina Pojednania,
a nieco dalej Muzeum Początków Państwa Polskiego
- główne punkty turystycznych wycieczek.
Dom Pielgrzyma dysponuje 90 miejscami noclegowymi.
Pokoje wyposaŜone są w: łazienki z prysznicami,
telewizory oraz bezprzewodowy Internet.
Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00.
W Domu Pielgrzyma znajdują się równieŜ: Restauracja
Włoska i Pizzeria oraz sale restauracyjne obsługujące grupy
pielgrzymów i turystów, jak równieŜ Gości indywidualnych,
serwując tradycyjną, polską kuchnię.
Organizujemy szeroki zakres spotkań okolicznościowych,
np. z okazji: Chrztu, I Komunii św., urodzin, święceń
kapłańskich, jubileuszy, a takŜe uroczystości pogrzebowych.

CENNIK POKOI
Dla grup dostępne są pokoje następującej struktury i ilości:
 8 pokoi 1-osobowych w cenie 90 zł/os.
 17 pokoi 2-osobowych w cenie 65 zł/os.
 10 pokoi wieloosobowych w cenie 50 zł/os.
PowyŜsze ceny posiadają podatek 8 % VAT
W przypadku grup zagranicznych ceny przeliczamy wg aktualnego kursu €
Grupy liczymy od 20 os.
Przy 20 os. grupie - 1 os. - gratis - nocleg z wyŜywieniem
Przy 40 os. grupie - 2 os. - gratis - nocleg z wyŜywieniem

CENNIK ŚNIADAŃ
* Śniadanie wyporcjowane - 10 zł/os.
szynka, ser lub twaróg, jajko, pieczywo, masło
kawa lub herbata, woda
* Śniadanie w formie bufetów - 25 zł/os.
MoŜliwość wynajmu SALI KONFERENCYJNEJ
(z wyposaŜeniem) - 400 zł
PARKING katedralny (całodobowy, monitorowany)
dla samochodów osobowych i autokarów - 30 zł/ dobę/ autokar
OBIAD wyporcjowany (zupa, II danie, napój) – 17 zł/os.
Proponowane zupy do wyboru:
1. Rosół domowy z makaronem
2. Pomidorowa z ryŜem

Proponowane dania główne do wyboru:
1. Filet rybny panierowany, ziemniaki gotowane, surówka z kiszonej kapusty
2. Chrupiący filet z kurczaka, ziemniaki gotowane, surówka z białej kapusty
3. Udko z kurczaka, ziemniaki gotowane, surówka z marchwi
4. Chrupiący kotlet schabowy, ziemniaki gotowane, kapusta zasmaŜana
5. Pieczeń wieprzowa, ziemniaki gotowane, buraczki

UDOGODNIENIA:
- bliskość najwaŜniejszych zabytków
- pokoje z TV, łazienkami,
internetem WiFi
- wyŜywienie na miejscu w Restauracji
lub Pizzerii
- dostępna sala konferencyjna
- monitorowany parking
- ogród z miejscem na grill
- dewocjonalia i księgarnia - w obiekcie
- baza wypadowa do pieszych
i rowerowych wędrówek
lub Nordic Walking wokół jez. Jelonek
- pralnia, prasowalnia - w obiekcie

OBIADOKOLACJA wyporcjowana (zupa, II danie, deser) – 26 zł/os.
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REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY
PRZY DOKONYWANIU REZERWACJI
1. Podstawą świadczeń noclegowo - gastronomicznych będzie szczegółowe, pisemne zlecenie
Państwa Biura potwierdzone przez nasz Hotel.
2. Gwarancją rezerwacji terminu jest:
- uiszczenie zadatku w kwocie 1000 zł w momencie dokonania rezerwacji,
- uzupełnienie wpłaty do 80 % wartości rezerwacji na 14 dni przed datą jej realizacji,
- pozostała wartość regulowana jest na miejscu w Hotelu gotówką bądź kartą płatniczą lub
wpłatę naleŜy uzupełnić przelewem do 100 % wartości rezerwacji, przy czym wartość winna
zostać zaksięgowana na koncie Hotelu najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz
grupy.
3. Niedokonanie wpłaty zadatków w określonych terminach spowoduje anulowanie zamówienia.
4. Anulowanie zamówienia moŜe nastąpić:
- na 40 dni przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia kosztów
- pomiędzy 14 a 40 dniem poprzedzającym imprezę z potrąceniem 100% wpłaconego
zadatku
- pomiędzy 2 a 14 dniem poprzedzającym imprezę z potrąceniem 50% kosztów
- po 2 dniu poprzedzającym imprezę z potrąceniem 100% kosztów.
5. Usługi dla Państwa Biura świadczone będą według cen umownych, określonych
w PLN.
6.

Ceny ustalone są na okresy roczne.

Informacja o danych przy dokonywaniu zadatku:
PIETRAK HOTEL SP. J.
62-200 Gniezno ul. Chrobrego 3
NIP 784-10-04-974
Bank Ochrony Środowiska S.A.
konto: PL 60 1540 1056 2105 9272 6262 0001
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