KONFEROWANIE Z ARBITER HOTEL
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy specjalną ofertę cenową
Dla Firm i Instytucji organizujących różnego rodzaju konferencje, szkolenia, promocje, pokazy
przeznaczyliśmy 7 sal szkoleniowo-konferencyjnych różnej wielkości . Jesteśmy w stanie pomieścić 206
osób włącznie z zakwaterowaniem.

Posiadamy 2 Restauracje, Klub Nocny Arbiter VIP. Nasze

doświadczenie, profesjonalna obsługa oraz bogate zaplecze gastronomiczne, konferencyjne i rekreacyjne
są tego gwarancją.

Usytuowanie Elbląga w sąsiedztwie Żuław Wiślanych pozwala na ciekawą

organizację czasu wolnego. Urokliwe krajobrazy Wysoczyzny Elbląskiej stanowią wielką atrakcję dla
turystów.

Proponujemy Państwu program lojalnościowy (przy 5 rezerwacji nocleguobiadokolacja gratis)

Sprzęt techniczny wliczony jest w cenę wynajmu :


rzutnik pisma,



flipchart,



TV,



ekran,



mikrofony + nagłośnienie.



projektor multimedialny.
PAKIET SŁONECZNY 110,00 zł/ osoba (całodzienny wynajem sali)
Nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem + bufet konferencyjny + obiad
PAKIET TĘCZOWY 60,00 zł /osoba (całodzienny wynajem sali)
Obiad + bufet konferencyjny
PAKIET LETNI 40,00 zł/ osoba(całodzienny wynajem sali)
Bufet konferencyjny

Propozycja noclegowa
Specjalnie dla gości odwiedzających Państwa firmę przygotowaliśmy noclegi w promocyjnych cenach

Rodzaj pokoju

Cena

Pokój jednoosobowy

110,00 zł/ doba

Pokój dwuosobowy

140,00 zł/ doba

W cenę noclegu wliczone jest śniadanie, Internet oraz podatek VAT.

* Dla chętnych wycieczka z przewodnikiem po Starówce Elbląskiej GRATIS
* Pakiety dotyczą organizacji szkolenia przy grupie minimum 20 osób.
* Ceny wynajęcia Sali przy organizacji szkolenia przy grupie poniżej 20 osób:

Sale

Pow.

Liczba osób poszczególnych układach

Atrium

216 m²

200

70

70

100

1500,00

300,00

Szkoleniowa

77 m²

80

60

60

60

700,00

200,00

Autorska

50 m²

40

30

30

30

500,00

100,00

Witrażowa

50 m²

40

30

30

30

400,00

100,00

Jubileuszowa

80 m²

40

25

25

30

500,00

100,00

Bankietowa

111 m²

70

-

60

-

800,00

200,00

Elbląska

40 m2

-

-

-

500,00

80,00

10

Cena powyżej
4h wynajmu

Cena za 1 h
wynajmu

* Na specjalne życzenie klienta możemy dodatkowo zorganizować wycieczkę do Fromborka,
Malborka, jak również jesteśmy w stanie zorganizować dodatkowe atrakcje umilając Państwa pobyt
w Hotelu.

Zestawy przerw konferencyjnych
Jednorazowa / Ciągła/ osoba
Przerwa kawowa klasyczna 12,00zł / 24,00 zł (osoba)
kawa / herbata / mleko / cukier / cytryna /sok ( lub woda)
Przerwa kawowa „Z nutką słodyczy” 16,00zł / 30,00 zł (osoba)
kawa / herbata / mleko / cukier / cytryna / sok ( lub woda) / kruche ciasteczka ( lub ciasto)
Przerwa kawowa „Owocowy raj” 25,00 zł / 45,00 zł (osoba)
kawa / herbata/ mleko / cukier/ cytryna / sok ( lub woda) / owoce sezonowe i suszone / bakalie

Przerwa kawowa „Mam apetyt” 29,00 zł / 50,00 zł (osoba)
kawa / herbata / mleko / cukier / cytryna / sok (lub woda)
tartinki z serem, szynką i łososiem / sałatka z grillowanym kurczakiem

Zestawy konferencyjne Lunch
„Cztery pory roku” 25,00 zł/osoba
Zestaw I Wiosna
-Zupa jarzynowa
-Filet z piersi kurczaka, ziemniaki, marchewka z groszkiem
-sok owocowy

Zestaw II Lato
-Barszcz ukraiński
-Karkówka w sosie własnym, ziemniaki, surówka z białej kapusty
-sok owocowy

Zestaw III Jesień
-Zupa kalafiorowa
-Udko z kurczaka, ziemniaki puree, mizeria
-sok owocowy

Zestaw IV Zima
-Rosół królewski
-Gulasz w sosie myśliwskim, kasza gryczana, buraczki zasmażane
-sok owocowy

Lunch Prestiż 35,00 zł/osoba
Zestaw Prestiż I
-Zupa borowikowa z kluseczkami półfrancuskimi
-Zrazik wołowy w sosie własnym, ziemniaki opiekane, zestaw surówek
-sok owocowy

Zestaw Prestiż II
-Krem serowy z migdałami
-Indyk duszony w warzywach, ziemniaki, zestaw surówek
-sok owocowy

*do każdego zestawu proponujemy ciasto w cenie 5 zł/osoba

Jesteśmy elastyczni cenowo. Przy większych zamówieniach stosujemy dodatkowe rabaty. Podane ceny są
cenami brutto.

Zapraszamy serdecznie !

Arbiter Hotel***
ul. Plac Słowiański 2, 82-300 Elbląg, tel:55/ 230-61-91, fax: 55/ 232-40-82
KRS:0000167876 REGON:170407480 NIP:578-24-20-663 www.arbiterhotel.pl

