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 12 sal konferencyjnych klimatyzowanych z wyposażeniem: rzutniki LCD, ekrany, flipcharty, materiały biurowe, dostęp do Internetu,  

 nagłośnienie z mikrofonami bezprzewodowymi  

 

 nielimitowane konsultacje oraz koordynator podczas spotkania biznesowego 

 

 samoobsługowy bufet w przerwach spotkania: kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna oraz słodkości 

 samoobsługowe bufety w opcji branch’u, lunchu, obiadu, kolacji 

 wyśmienite propozycje dań serwowanych inspirowane kulinarią polską i światową  

 sezonowo apetyczny grill, piknik lub ognisko nad wodą 

 

 oprawa, druk, kopiowanie dokumentacji i materiałów - w trybie ekspresowym 1h 

 usł. kurierskie DHL ǀ telefon komórkowy/fax ǀ laptop ǀ pen drive ǀ wizytówki 

 profesjonalni tłumacze jęz. obcych 

 

 relaks nad wodą lub w ogrodzie ǀ tarasy ǀ altany i mostki Veneckie 

 plaża z leżakami i parasolami 

 atrakcje wodne: rowery wodne, yacht, wędkowanie  

  

 

 zorganizowany przewóz osób partnerskimi taksówkami, busami, autokarami 

 bezpłatny transfer Lotnisko - Hotel - Lotnisko; hotel shuttle bus na terenie Warszawy 

 110 pokoi tj. 245 miejsc noclegowych  

 ekonomiczne w kategorii *** balansujące estetykę, komfort i budżet pobytu hotelowego 

 luksusowe w kategorii **** z myślą o najwyższych oczekiwaniach i ekskluzywnych udogodnieniach  

 

 najpiękniejsze sale balowe i profesjonalne obsługa kelnerska 

 DJ ǀ music band ǀ kabarety ǀ iluzjoniści ǀ pokazy sztucznych ogni ǀ Casino Venecia Palace | ekskluzywne show kulinarne lub barmańskie  
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Idealny pakiet dla grup na krótkie, kilkugodzinne spotkanie biznesowe  

- lunch w formie bufetu  

- samoobsługowy bufet w przerwach spotkania z serwisem do 6h: kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna oraz słodkości 

- wynajem sali konferencyjnej do 6h z kompleksowym wyposażeniem:  

rzutniki LCD, ekrany, flipcharty, dostęp do Internetu, materiały biurowe, nagłośnienie z mikrofonami bezprzewodowymi  

- Venecia Palace Club Card® oraz parking 

 

Idealny pakiet dla grup na 1-dniowe spotkanie biznesowe  

- śniadanie „Dzień dobry” oraz lunch w formie bufetu, uroczyste menu kolacyjne w 3 daniach serwowanych: przystawka, danie główne, deser 

- samoobsługowy bufet w przerwach spotkania z serwisem do 12h: kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna oraz słodkości 

- wynajem sali konferencyjnej do 12h z kompleksowym wyposażeniem:  

rzutniki LCD, ekrany, flipcharty, dostęp do Internetu, materiały biurowe, nagłośnienie z mikrofonami bezprzewodowymi  

- Venecia Palace Club Card® oraz parking 

 

Idealny pakiet dla grup na 2-dniowe spotkanie biznesowe z noclegiem 

- śniadanie „Dzień dobry” oraz lunch w formie bufetu, uroczyste menu kolacyjne w  3 daniach serwowanych: przystawka, danie główne, deser - 2 dni 

- samoobsługowy bufet w przerwach spotkania z serwisem do 12h: kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna oraz słodkości- 2 dni 

- wynajem sali konferencyjnej do 12h z kompleksowym wyposażeniem - 2 dni:  

rzutniki LCD, ekrany, flipcharty, dostęp do Internetu, materiały biurowe, nagłośnienie z mikrofonami bezprzewodowymi  

- nocleg w pokojach hotelowych w kategorii *** lub ****  

- 2 apartamenty w prezencie (promocja dla grup min. 50 osób) 

- Venecia Palace Club Card® oraz parking 

 

Idealny pakiet dla grup na 1-dniowe spotkanie biznesowe z wieczorną uroczystością/party firmowym 

- śniadanie „Dzień dobry” oraz lunch w formie bufetu 

- samoobsługowy bufet w przerwach spotkania z serwisem do 12h: kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna oraz słodkości 

- wynajem sali konferencyjnej do 12h z kompleksowym wyposażeniem:  

rzutniki LCD, ekrany, flipcharty, dostęp do Internetu, materiały biurowe, nagłośnienie z mikrofonami bezprzewodowymi  

- rezerwacja sali balowej, uroczyste menu kolacyjne w 3 daniach serwowanych: przystawka/zupa, danie główne, deser 

- DJ & Barman Venecia Palace Casino 

- 4 apartamenty w prezencie (promocja dla grup min. 50 osób) 

Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.  

Aby sprawdzić aktualność i zgodność oferty, proszeni są Państwo o kontakt z Konsultantem Venecia Palace. 

Copyright © 2013 VENECIA PALACE  
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Pałac Dożów     700    350    300    200    - 

Venecka     270    283    160    -    - 

Laury      220    100    80    50    - 

Marka Aureliusza    88    98    50    36    -  

Aleksandra Wielkiego   90    93    40    30    - 

Pałacowa     195    80    80    -    - 

Juliusza Cezara    78    70    40    30    - 

Venus      75    30    30    -    - 

Diany      70    30    30    -    - 

Gracji      50    20    20    -    - 

Loża Monaco    30    30    20    20    - 

Pałac na Wodzie    550    300    200    150    -   
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