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 hoteli 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
znajdują się nasze obiekty hotelowo – gastronomiczne,
które chcielibyśmy pokrótce przybliżyć.
Hotel Pietrak**** mieści się w XVIIIwiecznych kamienicach przy głównym deptaku
miasta w sąsiedztwie gnieźnieńskiej starówki. Z
okien hotelu rozciąga się wspaniały widok na
Katedrę Gnieźnieńską, siedzibę Prymasów
Polski oraz uroczą Starówkę.
Obiekt posiada 120 miejsc noclegowych
w pokojach 1- i 2-osobowych, pokojach typu
studio oraz apartamentach. Każdy z pokoi
posiada komfortową łazienkę, wyposażony jest
w tv-sat, łącze internetowe, oraz telefon.
Wybrane
pokoje
posiadają
również
klimatyzację, minibary oraz zestaw do parzenia
kawy czy herbaty.
W hotelu znajduje się drink bar oraz trzy sale restauracyjne, usytuowane na różnych
poziomach. Aktywny wypoczynek zapewni wizyta w fitness clubie, gdzie Goście mogą skorzystać
z basenu, sauny i jacuzzi. W hotelu znajduje się również galeria z upominkami. Dodatkowo
obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Ceny pokoi w Hotelu Pietrak w Gnieźnie kształtują się następująco:
Rodzaj pokoju

Ceny na dobę

Ceny weekendowe

Pokój 1 - osobowy
Pokój 2 - osobowy
Pokój typu studio (dla 1 lub 2 osób)
Apartament (dla 1 lub 2 osób)
Dostawka

180,00 zł
210,00 zł
250,00 zł
320,00 zł
100,00 zł

162,00 zł
189,00 zł
225,00 zł
288,00 zł
100,00 zł

W cenę noclegu wliczone jest śniadanie serwowane w restauracji w formie bufetu szwedzkiego.
Parking: 20 zł/ doba za auto lub 30 zł/doba za autokar

Dla firm, które zarezerwują powyżej jednej doby w hotelu - do 20% rabatu na usługę noclegową.
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Do dyspozycji Gości są trzy, klimatyzowane sale konferencyjne, wyposażone 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 (dwa dania + deser): 35 zł/ os.
Kolacja (na ciepło, dwa dania): 35 zł/ os.
Kolacja uroczysta (przystawka, dwa dania, deser, zimny bufet): 60-120 zł/ os.
Przerwy kawowe (ciasto, kawa, herbata, zimne napoje): 12 zł/ os.
Wynajęcie sali konferencyjnej
wyposażonej w tablicę, ekran, pisaki, rzutnik multimedialny, nagłośnienie
- tylko 400 zł/dzień - jeśli szkolenie obejmuje nocleg wszystkich uczestników!
Aby sprostać Państwa wymaganiom, przygotowaliśmy różne konfiguracje ustawienia sal.
SALE KONFERENCYJNE

m2

Sala konferencyjna P1 „Dąbrówka”

124

70

60

120

Sala konferencyjna P2 „Zielona”

75

30

30

40

Sala konferencyjna P3 „Wiszące ogrody”

53

20

20

30

Na życzenie Gości organizujemy różnego rodzaju atrakcje, zależnie oczywiście od pory
roku i ilości chętnych osób proponujemy:
• mini basen, sauna, jacuzzi (wliczone w cenę pobytu)
• 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 Hotelu
Adalbertus, u podnóża Wzgórza Katedralnego
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
p.o. Kierownika Hotelu – Anna Górzyńska
tel. + 48 506 085 653
62-200 Gniezno,
ul. Chrobrego 3,
tel./fax 61 426 14 97
e-mail: gniezno@pietrak.pl

62-100 Wągrowiec,
ul. Kościuszki 47,
tel./fax 67 268 91 17
e-mail: wagrowiec@pietrak.pl

62-240 Trzemeszno,
ul. Foluska 4,
tel./fax 61 415 44 00
e-mail: trzemeszno@pietrak.pl

62-200 Gniezno
ul. Tumska 7a
tel./fax 61 426 13 60
e-mail: adalbertus@pietrak.pl

www.pietrak.pl
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