
                     
 

 

      OFERTA SZKOLENIOWA 
            Z UDOGODNIENIAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 

Hotelu Pietrak *** w Trzemesznie znajduje się zaledwie 15 km  

od Gniezna – pierwszej stolicy Polski. Zlokalizowany jest przy 

głównej drodze tranzytowej z Poznania do Torunia, na historycznym 

Szlaku Piastowskim. 

 

Hotel oferuje ponad 60 miejsc noclegowych 

w 28 pokojach 1 i 2 –osobowych i 2 apartamentach 

w tym 4 pokoje wyposażone w odpowiedni, profesjonalny sprzęt 

dla osób niepełnosprawnych: 

- poręcze przy toalecie i prysznicu; 

- brak progów w łazienkach; 

- prysznic z niskim brodzikiem. 

Pozostałe udogodnienia na terenie obiektu: 

- winda; 

- liczne podjazdy ułatwiające pokonywanie różnic poziomów, 

np. przy wyjściu na taras czy do hotelowego ogrodu; 

- antypoślizgowe płytki 

- miejsca parkingowe blisko głównego ciągu 

komunikacyjnego; 

 

Ponadto każdy z pokoi posiada komfortową łazienkę,  

wyposażony jest w tv-sat, łącze internetowe, telefon. 

     W hotelu znajdują się: restauracja, sala balowa mieszcząca  

około 350 osób, PUB, a także centrum odnowy biologicznej  

z basenem, jacuzzi i sauną. 

     Na terenie hotelu znajduje się również ogródek grillowy,  

kort tenisowy oraz dozorowany parking. 
 

Ceny pokoi kształtują się następująco: 

W cenę noclegu wliczone jest śniadanie  

serwowane w restauracji w formie bufetu szwedzkiego. 
  

 

 
 

 

Rodzaj pokoju Cena za dobę Cena weekendowa 

Pokój 1-osobowy 160,00 PLN 144,00  PLN 

Pokój 2-osobowy 190,00 PLN 171,00  PLN 

Apartament 300,00 PLN 270,00  PLN 

Dostawka 75,00 PLN 75,00  PLN 



Hotel posiada cztery sale konferencyjne o różnych 

możliwościach organizacyjnych z dostępem do Internetu.  

Podczas trwania konferencji możliwa jest obsługa techniczna.  

 

Wynajęcie sali konferencyjnej  

wyposażonej w tablicę, ekran, pisaki - GRATIS  

- jeśli szkolenie obejmuje nocleg wszystkich uczestników! 

 

Dodatkowe koszty naliczane są wyłącznie za wynajęcie: 

▪ rzutnika multimedialnego – 200,00 zł/dzień 

▪ nagłośnienia – 200,00 zł/dzień 

▪ laptopa – 200,00 zł/dzień 

 

Proponujemy również skorzystanie z pełnej oferty 

gastronomicznej. Ceny posiłków zależą od wybranego menu  

i 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) 

 

Aby sprostać Państwa wymaganiom, przygotowaliśmy różne 

konfiguracje ustawienia sal. 

 

Na życzenie Gości organizujemy różnego rodzaju atrakcje, zależnie od pory roku, proponujemy:  

• taneczne imprezy z DJ- em /karaoke; 

• pokazy sztuki barmańskiej; 

• warsztaty kulinarne; 

• zwiedzanie Trzemeszna, Gniezna z przewodnikiem 

• ok. 1500 m od hotelu znajduje się jezioro;  

 możliwość wynajęcia w sezonie letnim: żaglówki, kajaków, rowerów wodnych;  

• ognisko lub grill z kiełbaskami i potrawami z grilla w ogrodach hotelowych; 

• muzyk – akordeonista. 

 

Wszystkie nasze usługi dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Gości.  

 Szczegóły dotyczące powyższej oferty oraz ewentualnej negocjacji cen jesteśmy gotowi omówić 

na spotkaniu w terminie Państwu odpowiadającym. 
 

 

*** HOTEL PIETRAK,  62-240 Trzemeszno, ul. Foluska 4, tel. /fax. + 48 61 415 44 00 

Manager Hotelu – Marianna Czerniak – tel. 728 371 396 

e-mail: trzemeszno@pietrak.pl 

www.pietrak.pl 

SALE KONFERENCYJNE m2 

   

Sala konferencyjna P1 47 30 30 40 

Sala konferencyjna P2 50 30 30 40 

Sala konferencyjna P3 70 50 50 70 

Sala konferencyjna P4  300 200 300 500 

http://www.pietrak.pl/

