OW Połoniny – wyjątkowe miejsce w Bieszczadach
Odkryj z nami Bieszczady

Konferencje i Szkolenia
Szukasz miejsca do zorganizowania konferencji czy szkolenia?
Szkolenia firmowe poprawiają wewnętrzną komunikację między pracownikami i powodują zwiększenie ich efektywności
i pobudzają do działania. Szkolony pracownik to doceniony pracownik, a doceniony pracownik przyczynia się do wzrostu
przychodów firmy.
 Ośrodek Wypoczynkowy „Połoniny” oddaje do Państwa
dyspozycji klimatyzowaną salę konferencyjną mieszczącą
100 osób
 Sala jest wyposażona w rzutnik multimedialny, ekran
projekcyjny, flipchart, Wi-Fi
 W przerwach podczas prezentacji proponujemy serwis
kawowy bezpośrednio na sali wykładowej lub w kawiarni

Ośrodek Wypoczynkowy Połoniny jest miejscem idealnym
Serdecznie zapraszamy do organizacji spotkań, pobytów, konferencji,
eventów, imprez integracyjnych w naszym ośrodku. Niezależnie od rodzaju
imprezy na jaka się zdecydujecie gwarantujemy Wam pełna satysfakcje
i zadowolenie.

CENNIK

Sposób realizacji zadań oraz zakres świadczonych przez na usług
dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i wymagań naszych
Gości. Zapewniamy fachową pomoc profesjonalnej obsługi, która
towarzyszy naszym Gościom od pierwszego kontaktu poprzez cały okres
pobytu. Koordynując imprezę są przez cały czas do dyspozycji dbając o każdy
szczegół.
Nasi kucharze z ogromną starannością przygotowują zarówno posiłki jak
i przerwy kawowe. Potrafią zaspokoić nawet najbardziej wymagające
podniebienia.
Jesteśmy przekonani, że oferta Ośrodka „Połoniny” oraz zaangażowanie
personelu przyczynią się do efektywnego wykorzystania czasu
poświęconego na wszelkiego rodzaju spotkania.

Sala konferencyjna
50,- zł
8 godzin 300,- zł
1 godzina

Serwis kawowy
12,- zł / os.
ciągły podczas szkolenia 20,- zł / os.
jednorazowy

Ośrodek Wypoczynkowy Połoniny
Bukowiec 81, 38-610 Polańczyk, Kom: +48 516 033 302, Tel/ Fax: +48 13 469 25 03, www.poloniny.pl, e-mail: biuro@poloniny.pl

OW Połoniny – wyjątkowe miejsce w Bieszczadach
Proponujemy również skorzystanie z pakietów
Pakiet DZIENNY

Pakiet STANDARD

 sala szkoleniowa wyposażona w sprzęt
/rzutnik multimedialny, ekran, flipchart/
 jednorazowa przerwa kawowa
 obiad serwowany
 wi-fi
 parking

Koszt pakietu dla 1 osoby 75,00 zł

 sala szkoleniowa wyposażona w sprzęt
/rzutnik multimedialny, ekran, tablica/
 nocleg w pokoju dwuosobowym
 śniadanie w formie szwedzkiego stołu
 przerwa kawowa
 obiad serwowany
 kolacja w formie szwedzkiego stołu
 wi-fi
 parking
Koszt pakietu dla 1 osoby 137,00 zł

Pakiet PLUS

Pakiet LUX

 sala szkoleniowa wyposażona w sprzęt
/rzutnik multimedialny, ekran, tablica/
 nocleg w pokoju dwuosobowym
 śniadanie w formie szwedzkiego stołu
 przerwa kawowa
 obiad serwowany
 kolacja w formie szwedzkiego stołu
 strefa relaksu / jacuzzi, sauna sucha, łaźnia
parowa, deszczownica /
 siłownia
 wi-fi
 parking
Koszt pakietu dla 1 osoby 154,00 zł

 sala szkoleniowa wyposażona w sprzęt
dostępna przez 2 dni /rzutnik multimedialny,
ekran, tablica/
 2 noclegi w pokoju dwuosobowym
 2 śniadania w formie szwedzkiego stołu
 przerwa kawowa podczas 2 dni szkoleniowych
 2 obiady serwowane
 2 kolacje w formie szwedzkiego stołu
 strefa relaksu / jacuzzi, sauna sucha, łaźnia
parowa, deszczownica /
 siłownia
 wi-fi
 parking
Koszt pakietu dla 1 osoby 289,00 zł

Przekonaj się jak wiele mamy do zaoferowania zadzwoń i zarezerwuj termin już dziś!
Ośrodek Wypoczynkowy Połoniny
Bukowiec 81, 38-610 Polańczyk, Kom: +48 516 033 302, Tel/ Fax: +48 13 469 25 03, www.poloniny.pl, e-mail: biuro@poloniny.pl

