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HOTEL EDEN *** DLA BIZNESU
Eden Hotel *** dysponuje 2 nowoczesnymi salami konferencyjnymi.

Lokalizacja naszego hotelu pozwala na dogodny dojazd z trasy szybkiego ruchu w kierunkach:
Poznań
oraz Gdańsk

Katowice (autostradą A2 – E30 oraz drogą krajową nr 1)
Katowice (autostradą A1 – E75 oraz drogą krajową 71 i 1)

Profesjonalnie wyposażone sale konferencyjne pozwolą Państwu na dogodne warunki i komfort pracy. Nasz zespół
pracowników, zapewni Państwu kompleksową obsługę oraz udzieli wszelkiej, niezbędnej pomocy technicznej
podczas spotkania.
Wokół naszych budynków znajdują się tereny zielone oraz taras z oczkiem wodnym, który w przerwie spotkania
pozwoli na chwilę relaksu w przyjaznej atmosferze.
Opisy sal
Sala nr 7 - 56 m2 - sala znajduje się na 1. piętrze, co
zapewnia pełną dyskrecję spotkania

Nowa Sala Konferencyjna – 71 m2 - sala znajduje się na
parterze, niedaleko recepcji

Wyposażenie sali:
Wyposażenie sali:
– podwieszany rzutnik
– rzutnik
– ekran
– wysuwany ekran, sterowany elektronicznie
– flipchart z papierem i mazakami
– flipchart z papierem i mazakami
– indywidualnie sterowana klimatyzacja (zimą przy
– indywidualnie sterowana klimatyzacja
niższych temperaturach, istnieje możliwość
– światło dzienne
indywidualnego "dogrzania" sali do temperatury
– światło sztuczne
wyższej niż 21 st. C)
– zaciemnienie sali
– światło dzienne
– bezpłatne WiFi w całym obiekcie
– światło sztuczne
– na życzenie artykuły piśmiennicze (notesy i
– zaciemnienie sali
długopisy)
– taras
– na życzenie udostępniamy ksero, drukarkę i
– bezpłatne WiFi w całym obiekcie
skaner
– na życzenie artykuły piśmiennicze (notesy i
– mikrofon, mikroport i nagłośnienie
długopisy)
– na życzenie udostępniamy ksero, drukarkę i
skaner
– mikrofon, mikroport i nagłośnienie
Możliwe układy spotkań:
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RESTAURACJA EDEN DLA BIZNESU

Podczas spotkań biznesowych, szkoleniowych i konferencyjnych, restauracja Eden zapewni Państwu
bogaty serwis kawowy, lunche oraz kolacje.
Cena podstawowego pakietu na serwis kawowy wynosi 20,00 zł brutto od osoby. W pakiecie podstawowym,
proponujemy kawę, herbatę, soki owocowe oraz ciastka kruche z 1. uzupełnieniem, podczas przerwy w spotkaniu
lub na życzenie.
Pakiet średni obejmuje uzupełniany serwis kawowy podczas całego spotkania i jego koszt wynosi 26,00 zł brutto
od osoby.

Podstawowy pakiet na lunch obejmuje 2 dania: zupę, danie główne oraz wodę mineralną.
Koszt pakietu wynosi 38,00 zł od osoby.
Pakiet średni obejmuje obiad 2. daniowy z deserem, sokami i wodą mineralną.
Koszt pakietu wynosi 45,00 zł od osoby.

Lunch czy serwis kawowy może zostać również przygotowany wg Państwa wymagań, potrzeb i w budżecie,
jakim Państo dysponują na dane spotkanie.
Restauracja EDEN przygotuje również kolację w dowolnej formie wg indywidualnych potrzeb,
w koszcie dostosowanym do Państwa budżetu.
Zapraszamy do zorganizowania bankietu w naszym ogrodzie lub też biesiady przy grillu.
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POKOJE *** EDEN DLA BIZNESU

Dysponujemy szeroką bazą noclegową. Mamy dla Państwa:

•

•

25 pokoi standard (1., 2. i 3 osobowe)

•

14 pokoi standard + (1. i 2. osobowe)

•

1 pokój studio (max. do 4 osób, pokój z oddzielną sypialnią, łazienka z wanną,

•

dodatkowa toaleta w pokoju, lodówka, telewizor w obydwu pomieszczeniach)

2 pokoje lux + (1. lub 2 osobowe, z wanną lub panelem prysznicowym, lodówka w pokoju)

Każdy pokój wyposażony jest w pełny węzeł sanitarny, suszarki do włosów, ręczniki, przybory toaletowe
Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację.

Ceny pokoi:
standard dla 1. osoby – 180,00 zł

•
•

standard dla 2 osób – 230,00 zł
standard + dla 1. osoby – 220,00 zł

•
•

standard + dla 2 osób – 260,00 zł

Pracownicy recepcji są do Państwa dyspozycji przez całą dobę.
Śniadania wliczone w cenę pokoi, w formie bufetu szwedzkiego są dostępne od godziny 06:00 do godz. 10:00
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 12:00 następnego dnia.
W całym obiekcie dostępna jest bezpłatna sieć WiFi.
Restauracja zaprasza od godziny 13:00 do 22:00

