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 Wągrowcu.

Wągrowiec

- położony jest na
Pojezierzu Wielkopolskim, krajobraz okolic miasta
jest ciekawy i urozmaicony z bogactwem lasów
mieszanych i rynnowych jezior polodowcowych.
Miasto posiada bogate walory rekreacyjne w postaci
czystych jezior, stwarzających dobre warunki do
uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa.
Hotel Pietrak w Wągrowcu ****
to ekskluzywny obiekt położony w malowniczej
części miasta, w przepięknym parku nad samym
brzegiem Jeziora Durowskiego. Jego wyjątkowe
położenie powoduje, iż z tarasów i balkonów
hotelowych rozciąga się wspaniały widok na
plażę, jezioro oraz krajobraz leśny. Obiekt
posiada ponad 130 miejsc noclegowych w
pokojach 1- i 2-osobowych, pokojach 2-os. o
podwyższonym standardzie, pokojach typu studio
oraz apartamentach. Każdy pokój wyposażony
jest w komfortową łazienkę, TV-Sat, radio,
Internet, telefon oraz mini-bar.
W hotelu znajdują się: dwie restauracje, cafe-bar, sale konferencyjne oraz kantor.
Podczas pobytu Goście mogą korzystać z nowoczesnego zaplecza hotelowego SPA&Wellness
(basen, jacuzzi, sauna, sprzęt fitness) oraz za dodatkową opłatą z usług profesjonalnego
gabinetu masażu, wypożyczalni sprzętu wodnego (wyłącznie w sezonie) czy znajdujących się w
pobliżu obiektów sportowo-rekreacyjnych. Ponadto hotel ma do dyspozycji wielofunkcyjną salę z
dwoma antresolami mieszczącą ok. 300 osób - doskonale nadającą się na uroczyste biznesowe
kolacje.
Ceny pokoi w Hotelu Pietrak w Wągrowcu kształtują się następująco:
Rodzaj Pokoju

Ceny na dobę

Pokój 1-osobowy

180,00 zł
210,00 zł
250,00 zł*
280,00 zł*
320,00 zł
350,00 zł*

Pokój 2-osobowy
Pokój 2-osobowy studio
Apartament

Ceny weekendowe
162,00 zł
189,00 zł
225,00 zł*
252,00 zł
288,00 zł
315,00 zł*

* pokoje o podwyższonym standardzie
W cenę noclegu wliczone jest śniadanie serwowane w restauracji w formie bufetu szwedzkiego.
Parking: 10 zł/ doba za auto lub 30 zł/doba za autokar
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Dla firm, które zarezerwują powyżej jednej doby w hotelu - do 20% rabatu na usługę noclegową.

Hotel posiada nowoczesne sale konferencyjne o różnych możliwościach organizacyjnych.
Wszystkie sale wyposażone są w łącza internetowe, posiadają również klimatyzację oraz pełną
obsługę gastronomiczną.
Ceny posiłków dla grup zależą od wybranego menu. Ich ceny kształtują się na poziomie:
 Obiad (dwa dania + deser): od 35 zł/ os.
 Kolacja (na ciepło, dwa dania): od 30-35 zł/ os.
 Kolacja uroczysta (przystawka, dwa dania, deser, zimny bufet) ok.: 70-120 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 „Nad Potokiem”

160

50

60

160

Sala konferencyjna P2 „Park”

66

30

30

50

Sala konferencyjna P3 „Na Piętrze”

17

10

-

20

Sala konferencyjna P4 „Kryształowa”

320

100

120

300

Atrakcyjne położenie obiektu jest dodatkowym atutem, który sprawia, że nawet służbowy
pobyt w Hotelu Pietrak to czysta przyjemność! Na życzenie Gości organizujemy różnego rodzaju
atrakcje, zależnie oczywiście od pory roku i ilości chętnych osób proponujemy:
 zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych miejsc: Trzemeszna, Gniezna, Wągrowca i
okolic
 organizacja wieczorów tematycznych, np.: biesiada rycerska, chłopskie jadło, wieczór
hiszpański, meksykański, country, biesiada piknikowa itp.
 zabawa karaoke, zabawy taneczne przy orkiestrze lub z DJ
 odnowa biologiczna w Hotelu: basen, sauna, jacuzzi, fitness (wliczone w cenę pobytu)
 masaże – na indywidualne życzenie Gości
 skorzystanie z oferty Aquaparku, mieszczącego się nieopodal hotelu
 gry i zabawy strategiczne, szkoła przetrwania, paintball prowadzone przez
doświadczonych instruktorów
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 jesteśmy gotowi omówić na spotkaniu w terminie
Państwu odpowiadającym.
Łącząc chęci współpracy pozdrawiam
Manager Hotelu – Iwona Nawrocka
tel. + 48 664 483 822
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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