OFERTA KONFERENCYJNA
Wielkopolska gościnność, doświadczenie, prawdziwy kunszt w podejmowaniu Gości,
to niektóre atuty kompleksu hotelowo-gastronomicznego zarządzanego przez Rodzinę Pietrak.
Aby naświetlić Państwu zakres naszej działalności, poniżej przedstawimy pokrótce jeden
z naszych obiektów – Kompleks „Adalbertus” Hotel & Dom Pielgrzyma mieszczący się w
Gnieźnie.

Gniezno

- jedno z najstarszych oraz
najczęściej odwiedzanych przez turystów i pielgrzymów
miast w Polsce, położone w północno-wschodniej części
Wielkopolski, na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Jest pierwszą
stolicą Polski, a zarazem siedzibą arcybiskupów
gnieźnieńskich i stolicą metropolii kościelnej.
W tym malowniczym mieście z historią w tle na
Placu Katedralnym, w zabytkowych budynkach
archidiecezji gnieźnieńskiej, mieści się Kompleks
„Adalbertus” Hotel & Dom Pielgrzyma.
Oferujemy
komfortowe
miejsca
noclegowe w pokojach 1, 2 osobowych,
apartamentach oraz bazę noclegową dla
grup turystycznych i pielgrzymów. Z okien
obiektu rozciąga się wspaniały widok na
przepiękną Archikatedrę i gnieźnieńską
Starówkę. Naszych Gości zapraszamy do
ogrodu, będącego oazą ciszy i spokoju w
samym centrum miasta.
Obiekt łączy niepowtarzalny klimat
sakralnych
zabytków
z
wielkopolską
gościnnością. Pokoje wyposażone są w
łazienki, telewizję satelitarną, internet i
telefony. Wybrane pokoje posiadają również zestawy do parzenia kawy czy herbaty.
W obiekcie znajduje się Restauracja Tumska – serwująca dania kuchni polskiej oraz
Ristorante Italiano, gdzie można rozkoszować się włoską PIZZĄ i oryginalnymi daniami rodem z
Italii. Dysponujemy także salą konferencyjną, parkingiem strzeżonym i udogodnieniami dla osób
niepełnosprawnych.
Cennik pokoi:
HOTEL

Ceny na dobę

DOM PIELGRZYMA

Ceny na dobę

Pokój 1 - osobowy
Pokój 2 - osobowy
Pokój 2 - osobowy studio
Apartament

120,00 zł
130,00 zł
170,00 zł
210,00 zł

Pokój 3 - osobowy
Pokój 4 - osobowy
Pokój 5 - osobowy
Pokój 6 - osobowy

150,00 zł
200,00 zł
250,00 zł
300,00 zł

Cennik śniadań:
- serwowane w restauracji w formie bufetu szwedzkiego – 25 zł/os.
- śniadanie wyporcjowane – 10 zł/os.
Parking: 15 zł/ doba za auto lub 30 zł/doba za autokar

Do dyspozycji Gości jest sala konferencyjna wyposażona w rzutnik, flipchart, telewizor,
wideo lub DVD, profesjonalne nagłośnienie(mikrofon bezprzewodowy), mównicę, dostęp do
Internetu. Podczas trwania konferencji zapewniamy obsługę techniczną.
Proponujemy również skorzystanie z pełnej oferty gastronomicznej.
Ceny posiłków dla grup zależą od wybranego menu. Ich ceny kształtują się na poziomie:
▪ Obiad / Kolacja (zupa + II danie): od 35 zł/ os.
▪ Obiad w formie bufetów (przy grupie powyżej 40 os.): 55 zł/os.
▪ Uroczysta Kolacja (przystawka, zupa + II danie, deser, zimny bufet): od 70 zł/ os.
▪ Przerwa kawowa jednorazowa: 15 zł/ os. / Przerwa kawowa ciągła: 35 zł/ os.
(ciasto z cukierni Hotelu Pietrak, kawa, herbata, zimne napoje)
Wynajęcie sali konferencyjnej
wyposażonej w tablicę, ekran, pisaki, rzutnik multimedialny, nagłośnienie
- tylko 600 zł/dzień - jeśli szkolenie obejmuje nocleg wszystkich uczestników!
Aby sprostać Państwa wymaganiom, przygotowaliśmy różne konfiguracje ustawienia sali.
SALE KONFERENCYJNE
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Na życzenie Gości organizujemy różnego rodzaju atrakcje, zależnie oczywiście od pory
roku i ilości chętnych osób, proponujemy:
• masaże i zabiegi kosmetyczne – na indywidualne życzenie Gości w pokoju hotelowym
• degustacja wina z Sommelierem – pokaz wina połączony z degustacją, poprowadzony
przez wykwalifikowanego doradcę winiarskiego
• imprezy tematyczne (muzyka na żywo - orkiestra, DJ, specjalne menu itp.), imprezy
karaoke, pokazy sztuki barmańskiej
• zwiedzanie Gniezna z przewodnikiem
• gry i zabawy strategiczne, szkoła przetrwania, quady, kolejka linowa, paintball –
prowadzone przez doświadczonych instruktorów
• amatorów kuchni włoskiej zapraszamy do Ristorante Italiano znajdującej się w dolnej
części obiektu
Wszystkie nasze usługi dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Gości.
Zapraszamy również do pozostałych Hoteli Sieci Pietrak, które zdobyły uznanie wśród
rodaków, cudzoziemców, znanych osobistości oraz dużych grup turystycznych.
Szczegóły dotyczące powyższej oferty oraz ewentualnej negocjacji cen jesteśmy gotowi
omówić na spotkaniu w terminie Państwu odpowiadającym.

Łącząc chęci współpracy pozdrawiam
Kierownik gastronomii – Sylwia Maciejewska
tel. + 48 698 850 687

Kompleks „Adalbertus” Hotel & Dom Pielgrzyma
62-200 Gniezno, ul. Tumska 7a, tel./fax 61 426 13 60
e-mail: adalbertus@dompielgrzymagniezno.pl

www.dompielgrzymagniezno.pl

