Oferta Biznesowa
2019

Hotel Kolna***

Hotel KOLNA*** położony na terenie Bielańsko – Tynieckiego Parku
Krajobrazowego w odległości 6 km od centrum Krakowa posiada obszerną,
urozmaiconą infrastrukturę sportowo – rekreacyjną. To idealne miejsce na
wypoczynek w każdej formie. Sprzyjają temu liczne atrakcje naszego
obiektu, wysoki standard zakwaterowania, smaczna kuchnia oraz położenie na terenach zielonych, w pobliżu starorzecza Wisły, z dala od ruchliwej
drogi i ośrodków przemysłowych. Dodatkowym atutem jest bliska lokalizacja lotniska Balice i autostrady A4. To wszystko sprawia, że nasz hotel jest
idealnym miejscem do organizacji spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i warsztatów.
Do dyspozycji naszych Gości oddajemy:





52 klimatyzowane pokoje,
salę konferencyjną na 150 osób z możliwością podziału na 3 mniejsze,
restaurację,
bezpłatny parking zewnętrzny dla 300 aut.

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Infrastruktura Hotelu KOLNA*** umożliwia realizację konferencji i szkoleń.
Naszym Gościom oferujemy:









trzy klimatyzowane sale konferencyjne, składające się w jedną salę
COMPLEX na 150 osób,
organizację bankietów, kolacji firmowych i spotkań biznesowych,
połączenie przyjemnego z pożytecznym: doskonałe warunki do prz
prowadzania szkoleń i konferencji, a także do wypoczynku po pracy,
dopasowaną do potrzeb i oczekiwań Klienta ofertę gastronomiczną
(lunche, przerwy kawowe, uroczyste kolacje, ale także grill i ognisko
na świeżym powietrzu),
wyposażenie sali: rzutnik pisma, projektor, ekran, flipchart, ścianka
konferencyjna, mikrofon, nagłośnienie, TV i DVD, Internet WiFi.

PAKIET I Szkoleniowo-pobytowy
275zł/osoba
Zawiera:







Dwudniowy pobyt w Hotelu Kolna*** dla 10–20 osób
Zakwaterowanie w pokojach 2/3 osobowych
Pełny pakiet wyżywienia (3 posiłki + przerwa kawowa)
Wynajem sali konferencyjnej do 20 osób (1 moduł)
Dostęp do saunarium
Dostęp do basenu i siłowni

PAKIET II Szkoleniowo-pobytowy
265zł/osoba
Zawiera:







Dwudniowy pobyt w Hotelu Kolna*** dla 20–50 osób
Zakwaterowanie w pokojach 2/3 osobowych
Pełny pakiet wyżywienia (3 posiłki + przerwa kawowa)
Wynajem sali konferencyjnej do 50 osób. (1 lub 2 moduły)
Dostęp skorzystania z saunarium
Dostęp do basenu i siłowni

OPCJE DODATKOWE








Uroczysta kolacja (bankiet)
Ognisko
Gill
Paintball
Rafting
Siatkówka Plażowa
Day Spa (masaż)

PAKIET III
Istnieje możliwość zorganizowania jednodniowej konferencji/szkolenia:
SALA

A/B/C

COMPLEX

50m2

150m2

UKŁAD TEATRALNY

50 osób

150 osób

UKŁAD SZKOLNY

20 osób

60 osób

UKŁAD PODKOWA

20 osób

60 osób

POWIERZCHNIA



III A - 10-20 osób (przerwa kawowa + lunch) - 90zł/osoba



III B - 20-50 osób (przerwa kawowa + lunch) - 80zł/osoba

Dopłata do pobytu w pokoju SGL — 50zł
Dopłata za rozszerzenie serwisu kawowego — 10zł/osoba

UKŁAD TEATRALNY

UKŁAD SZKOLNY

UKŁAD PODKOWA

TRANSPORT
Istnieje możliwość, za dodatkową opłatą, zorganizowania transferu z
lotniska, Krakowa, dworca PKP do Hotelu KOLNA*** oraz transferu
powrotnego.

Podane ceny obowiązują w roku 2019 i podlegają negocjacji.
Zapraszamy!

Ośrodek KOLNA
Ul. Kolna 2, 30-381 Kraków
Tel. +48 509 845 203 ,
+48 505 117 297,
+48 12 252 40 53,
marketing@kolna.pl;
www.kolna.pl

