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mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce pierwsze wydanie e-przewodnika 

iProfesor  po hotelach  i  centrach  konferencyjnych  dedykowanego  Ludziom  Nauki. 

Wyrażamy nadzieję, że przewodnik pomoże Państwu w podjęciu decyzji o wyborze 

najlepszej lokalizacji dla organizowanych konferencji, sympozjów i spotkań 

naukowych. 

Każdy  z  prezentowanych  obiektów  jest  przez  nas  rekomendowany  jako  miejsce 

godne  polecenia.

Życzymy  samych  sukcesów  w  organizowanych  przez  Państwa  wydarzeniach.  

Z  wyrazami  szacunku 

Zespół  iProfesor

Platforma łącząca ludzi nauki
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HOTEL ATUT (d. Hotel Magda)

ul. Toruńska 27
62-563 Licheń Stary

Logo Zdjęcie

Hotel Atut to oferuje 320 miejsc w 120 pokojach, w tym w 6 apartamentach. 
To nowoczesny obiekt w Licheniu Starym. Położony w centrum Polski, nad malowniczym 
Jeziorem Licheńskim, 20 km od autostrady  A-2 Warszawa-Berlin jest doskonałym 
miejscem na zorganizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń, kursów, pobytów 
motywacyjnych oraz imprez integracyjnych...

zobacz pełny opis >>

Polecane obiekty:

HOTEL ZAMEK NA SKALE

ul. Trzebieszowice 151
57-540 Lądek Zdrój

Logo Zdjęcie

Położony w samym sercu  malowniczej Kotliny Kłodzkiej w otoczeniu Gór Złotych Hotel 
Zamek na Skale**** to wyjątkowe miejsce na mapie regionu. Przepiękne otoczenie, 
sceneria 13 ha parku, szum pobliskiej górskiej rzeki sprawia, że miejsce to nabiera 
szczególnego charakteru. To tutaj bawili się pruscy królowie i rosyjscy carowie....

zobacz pełny opis >>

HOTEL MOŚCICKI 

ul. Nadpiliczna 2 
97-215 Spała

Logo Zdjęcie

Hotel **** Mościcki Resort & Conference w Spale zlokalizowany jest w otulinie 
Spalskiego Parku Krajobrazowego, w atrakcyj-nym krajobrazowo miejscu centralnej 
Polski. Wystrój hotelu łączy w sobie tradycję z nowoczesnością nawiązując do 
atmosfery okresu międzywojennego, kiedy to Spała stanowiła letnią rezydencję 
Prezydenta Ignacego Mościckiego....

zobacz pełny opis >>
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ARTUS PRESTIGE SPA

ul. Wilcza 9
58-540 Karpacz

Logo Zdjęcie

Hotel*** Artus, to staranie odrestaurowany obiekt z XIX wieku w którym zawsze czekają na 
Państwa komfortowe i przytulne pokoje. Łącznie oferujemy 52 komfortowe pokoje. 
Wszystkie pokoje spełniają standard hotelu 3-gwiazdkowego. Hotel położony jest 
w pięknej dzielnicy Karpacza. Bezpośrednie sąsiedztwo Karkonoskiego Parku Narodowego, 
spokój i bliskość przyrody pozwolą Państwu oderwać się od monotonii codziennego życia...

zobacz pełny opis >>

Polecane obiekty:

DWÓR KOMBORNIA

Kombornia 1
38-420 Korczyna 

Logo Zdjęcie

Ten klimatyczny hotel typu boutique położony jest u wrót Bieszczad. Obejmuje 
10 hektarowy zespół dworsko-parkowy, którego historia sięga XVI w. W urokliwym 
otoczeniu karpackich krajobrazów czeka tu na Państwa cisza i unikalny klimat wiejskiej 
rezydencji, a w zabytkowych wnętrzach noclegi w stylowych, komfortowo wypo-
sażonych pokojach...

zobacz pełny opis >>

HOTEL SARMATA

ul. Zawichojska 2
27-600 Sandomierz

Logo Zdjęcie

Hotel Sarmata oferuje wyjątkowy klimat oparty o XIX-wieczny zabytkowy zespół 
dworski. Obiekt położony jest w bezpośredniej lokalizacji Rynku Starego Miasta. 
Otoczony założeniem parkowym gwarantuje swoim Gościom kameralną atmosferę do 
nauki i pracy...

zobacz pełny opis >>
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Hotel
Luksusowy, butikowy, 5-gwiazdkowy hotel położony w samym 
centrum Zakopanego przy słynnym deptaku - ul. Krupówki. 
Lokalizacja hotelu i jego otoczenie zapewniają komfortowy 
wypoczynek.
Szczególnie polecamy ten hotel osobom ceniącym prestiż, 
wykwintną kuchnię oraz niepowtarzalny klimat Zakopanego.
Hotel Litwor to idealne miejsce dłuższy wypoczynek, krótkie 
weekendowe pobyty, a także spotkania biznesowe i wyjazdy 
integracyjne. Obiekt jest profesjonalnie przygotowany do 
organizacji konferencji, szkoleń i narad.

Rekreacja i uroda
Przy hotelu funkcjonuje kameralny Instytut Kosmetyczny „La 
Belle”, w którego ofercie znajdują się pełen pakiet usług 
zabiegów kosmetycznych, masaże, a także zabiegi z zakresu 
medycyny estetycznej.
Uznaniem cieszy się również hotelowe Centrum Wodne i Ter-
malne wyposażone w nowoczesny basen, sauny i jacuzzi. 
Dostępna jest również profesjonalnie wyposażona i obsłu-
giwana siłownia.

Kuchnia
Dumą Hotelu Litwor jest restauracja Koneser, której 
przyświeca hasło „Kuchnia malowana smakiem”. Odwołanie 
artystyczne jest w jej przypadku na miejscu, bowiem potrawy, 
które wychodzą spod ręki Szefa Kuchni, to dzieła sztuki 
kulinarnej. Całości dopełnia wyselekcjonowany dobór win 
z całego świata. 
Pieczona w aromatycznych ziołach i miodzie kaczka z domowej 
roboty knedelkami z jabłkiem i konfiturą z żurawiny oraz zupa 
chrzanowa serwowana z chrupiącymi placuszkami ziemnia-
czanymi i skwareczkami to najbardziej znane delicje wprost 
z restauracyjnej kuchni.

HOTEL LITWOR
www.Litwor.pl

ul. Krupówki 40
96-200 Zakopane

106 miejsc
5 apartamentów
48 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

80 miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1:+48 18 202 42 00 
Fax:+48 18 202 42 05 

E-mail: rezerwacja@litwor.pl 
Web: www.litwor.pl 

Logo

Kontakt
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Hotel
Luksusowy czterogwiazdkowy hotel Belvedere położony jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego, 
przy jednej z najpiękniejszych dolin tatrzańskich – Dolinie 
Białego. Spacer do centrum Zakopanego zajmuje około 10 minut. 
Takie położenie hotelu gwarantuje relaks i wypoczynek.
Hotel dysponuje 174 pokojami i apartamentami. Goście 
otrzymują możliwość wyboru pomiędzy klasycznymi, elegancki-
mi wnętrzami nawiązującymi do estetyki dwudziestolecia 
międzywojennego a pomieszczeniami o stylistyce odwołującej 
się do architektury regionu. 
Belvedere to rozległy kompleks rekreacyjno-kongresowy, którego 
atutami są znakomite położenie, doskonała jakość i styl 
wyposażenia oraz doświadczeni i świetnie przygotowani do 
swoich zadań pracownicy. Widok z tarasu restauracji Pod Aniołem 
należy do najlepszych panoram Tatr.

Rekreacja i uroda
Do Państwa dyspozycji: basen, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia 
wodna, jacuzzi, sauny: fińska, turecka i na podczerwień, łaźnia 
rzymska, sala gimnastyczna, korty do squasha, kręgle, bilard, 
symulator golfa, lotki, siłownia, centrum fitness, wypożyczalnia 
i serwis sprzętu sportowego, solarium, salon fryzjerski Anagenna, 
Instytut Spa Hotelu Belvedere.
Sprzed hotelu rozpoczynają się trasy wędrówek pieszych 
i rowerowych, przede wszystkim w kierunku Doliny Białego.

Kuchnia
Jednym z kluczowym atutów hotelu Belvedere jest urozmaicona 
i bogata oferta kulinarna. W hotelu działają trzy eleganckie 
restauracje, kawiarnia oraz dwa drink bary.
Szef Kuchni uwodzi najbardziej kapryśne podniebienia. Jego 
kulinarne arcydzieła zebrały wiele prestiżowych nagród, m.in. 
Teraz Polska 2001 za wykwintne menu hotelu i Polish Prestige 
Hotels 2003 - za potrawę o nazwie Halny w rabarbarze.

Biznes
Hotel Belvedere to nowoczesne centrum konferencyjne. Do 
Państwa dyspozycji jest 8 nowocześnie wyposażonych 
klimatyzowanych sal, które mieszczą do 320 osób. Nasi Goście 
mogą również korzystać z całodobowego Business Center.

BELVEDERE RESORT & SPA
www.BelvedereHotel.pl

Droga do Białego 3
96-200 Zakopane

384 miejsc
26 apartamentów
148 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

320 miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 18 202 02 11
Fax: +48 18 202 02 50 

E-mail: rezerwacja@belvederehotel.pl 
Web: www.belvederehotel.pl

Logo

Kontakt
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Wyjątkowa oferta nowego, czterogwiazdkowego hotelu 
w Płocku.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne HOTEL HERMAN**** 
w Płocku, które pierwszych gości hotelowych przyjmowało od 
maja 2011 r., może się już poszczycić sporym gronem stałych 
klientów. Piękne wnętrza, duże i komfortowe pokoje, 
przestrzenne sale konferencyjne, bardzo dobra kuchnia 
Restauracji Książęcej, a nade wszystko miły i uczynny personel, 
to główne powody powrotów zarówno gości hotelowych jak 
i organizatorów konferencji. Również dla mieszkańców Płocka 
HOTEL HERMAN**** stara się stale uatrakcyjniać swoją ofertę, 
poprzez częste zmiany menu sezonowego, stanowiącego stały 
element karty menu.

Zarówno dla gości hotelowych jak i mieszkańców Płocka, 
HOTEL HERMAN**** planuje w najbliższym czasie kolejną 
atrakcję – otwarcie klimatycznej Winiarni w piwnicach 
zabytkowej kamienicy, w której mieści się hotel. Winiarnia 
będzie oferowała bogatą ofertę win oraz mini kartę 
specjalnych przekąsek i dodatków do win. Otwarcie winiarni 
planowane jest na luty br.

Hotel oferuje 20 pokoi na 43 miejsca hotelowe, 5 sal 
konferencyjnych na łącznie 370 uczestników, Restaurację 
Książęcą z doskonałą kuchnią Tomasza Wereszczyńskiego, już 
niedługo winiarnię, a także działkę o wielkości ok 7000 m2 
z parkingiem na 45 samochodów oraz przestrzenią zieloną, co 
pozwala na organizację imprez o dużej różnorodności. Hotel 
znajduje się w samym centrum Płocka, w sąsiedztwie 
najważniejszych atrakcji kulturalnych miasta.

Dla organizatorów konferencji HOTEL HERMAN**** oferuje 
atrakcyjne pakiety. Każda oferta przygotowywana jest 
indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości każdego 
klienta.

HOTEL HERMAN
www.HotelHerman.pl

ul. Sienkiewicza 30
09-400  Płock

43 miejsc
1 apartament
1 pokój 1-os.
18 pokoi 2-os.

5 sal
konferencyjnych

łącznie 370 osób

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 24 367 00 00
Telefon 2: +48 502 605 867
Fax: +48 24 367 00 01

E-mail: recepcja@hotelherman.pl
Web: www.hotelherman.pl 

Logo

Kontakt
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Hotel Klimek **** SPA w Muszynie - Złockiem  usytuowany jest 
w malowniczym otoczeniu gór Beskidu Sądeckiego, na terenie 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego w paśmie Jaworzyny 
Krynickiej.
Luksusowy Hotel Klimek **** SPA zaprasza i zapewnia swoim 
Gościom, idealną atmosferę pełnego wypoczynku, 
krystalicznie czystą źródlaną wodę, nieskazitelne powietrze 
oraz profesjonalną obsługę.
Kompleks hotelowy oferuje 200 miejsc w komfortowych, 
klimatyzowanych pokojach 
z pełnym węzłem sanitarnym, bezprzewodowym Internetem, 
sejfem, lodówką, TV.
Wellness & SPA  to oaza spokoju, relaksu i wytchnienia, zarów-
no dla  ciała jak i umysłu.   Wszystkie zabiegi wykonywane są na 
bazie kosmetyków autoryzowanych francuskich firm  Thalgo 
oraz Ella Bache. W relaksującej atmosferze harmonijnego 
otoczenia wykonywane są  zabiegi upiększające, regenerują-
ce, odmładzające, pielęgnacyjne, odchudzające oraz 
specjalne zabiegi przygotowane na indywidualne życzenie 
Gości. 
Hotel Klimek **** SPA specjalizuje się w kompleksowej 
organizacji konferencji, efektywnych szkoleń, sympozjów, 
seminariów, niekonwencjonalnych spotkań biznesowych, 
udanych wyjazdów integracyjnych i wykwintnych bankietów. 
Zapewnia obsługę techniczną i medialną obrad, oraz serwis 
foto i video.
Hotel Klimek **** SPA poleca wyśmienite restauracje, które 
serwują dania kuchni polskiej, regionalnej i międzynarodowej.
W hotelowym PUB można zasmakować niepowtarzalnych 
drinków oraz mile spędzić czas przy dźwiękach muzyki.
Dodatkowe atrakcje Hotelu Klimek **** SPA:
Kort tenisowy, siłownia, mini kręgielnia, bilard, grota solna, 
plac zabaw dla dzieci, bajkowy kącik dla dzieci, miejsce do 
grillowania. 
Atrakcją Hotelu Klimek **** SPA jest Aqua Park a w nim : 
basen z kaskadami i hydromasażem, gejzer powietrzny, 
jacuzzi, zjeżdżalnia wodna - 76m, brodziki wodne, sauna 
fińska, sauna parowa, sauna na podczerwień, bicze wodne 
i aromaterapia.

HOTEL KLIMEK SPA
www.hotelklimek.pl

ul. Złockie 107
33-370 Muszyna

180 miejsc
3 apartamenty
80 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

max 200 miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 18 477 82 22
Fax: +48 18 471 71 82

E-mail 1: marketing@hotel-klimek.pl
E-mail 2: recepcja@hotel-klimek.pl
Web: www.hotelklimek.pl

Logo

Kontakt
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Komfort urzekający stylem

Ten klimatyczny hotel typu boutique położony jest u wrót 
Bieszczad. Obejmuje 10 hektarowy zespół dworsko-parkowy, 
którego historia sięga XVI w. W urokliwym otoczeniu 
karpackich krajobrazów czeka tu na Państwa cisza i unikalny 
klimat wiejskiej rezydencji, a w zabytkowych wnętrzach 
noclegi w stylowych, komfortowo wyposażonych pokojach.

Kuchnie kuszące smakiem

Do niespiesznego smakowania kulinarnych kompozycji 
zapraszają dwie restauracje: wytworna i elegancka 
Restauracja Magnolia oraz otwarta na park Restauracja 
Ogrodowa. Natomiast dobra kawa i zacny wybór win 
z autorskiej selekcji kuszą by odwiedzić Bar w Salonie 
Jadalnym.

Wellness & SPA odradzające witalność

Aby zaznać błogiego relaksu wystarczy odwiedzić tutejsze 
SPA. Oprócz szerokiej gamy orientalnych rytuałów i masaży, 
można tu również skorzystać z profesjonalnych zabiegów 
kosmetycznych w jedynym na Podkarpaciu Instytucie 
Kosmetycznym BABOR. Natomiast w dworskiej Oranżerii 
czeka na Państwa kompleks basenów saun i łaźni.

Centrum Konferencyjne

W zabytkowym budynku stajni dworskich urządzono 
nowoczesne sale konferencyjne mieszczące do 250 osób, 
osobną salę taneczną oraz wygodną przestrzeń foyer. Bogata 
funkcjonalność Dworu sprawia, że znajdą tu Państwo 
odpowiedni klimat i oprawę dla spotkań, szkoleń 
i konferencji różnej wielkości i charakteru, a także unikalne 
możliwości zrealizowania ciekawych scenariuszy evento-
wych.

DWÓR KOMBORNIA
www.DworKombornia.pl

Kombornia 1
38-420 Korczyna 

84 miejsca
3 apartamenty
1 pokoje 1-os.
22 pokoje 2-os.

sala
konferencyjna

250 miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1:  +48 13 435 42 89 
Telefon 2: Fax:+48 13 435 42 88 

E-mail: hotel@dworkombornia.pl 
Web: www.DworKombornia.pl

Logo

Kontakt
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Hotel Krol Plaza Spa **** to magiczne, pełne dobrej energii 
miejsce, gdzie czas igra z wyobraźnią, a na przybyłych czeka 
wiele atrakcji. Walorem hotelu jest znakomite położenie, 
dobre warunki do wypoczynku rodzinnego i dużo możliwości dla 
amatorów aktywnego urlopu nad morzem.

Dla naszych gości przygotowaliśmy 57 komfortowo 
wyposażonych pokoi  STANDARD oraz piękne pokoje typu 
STUDIO i LUX z widokiem na morze.

Wspaniała kuchnia z różnych zakątków Polski, Europy i Świata 
z domieszką nowoczesności sprosta nawet najbardziej 
wyrafinowanym gustom.

Każdy gość posiada możliwość bezpłatnego skorzystania 
z kompleksu Wellness: basen, jacuzzi, hydromasaż, grota solna  
i Świata Saun: fińska, na podczerwień oraz łaźnia parowa.

W hotelowym SPA każdy uda się w wyjątkową podróż i odkryje 
świat pięknych zapachów, luksusowych kosmetyków i cał-
kowitego relaksu. Oferujemy orientalne rytuały z najdalszych 
zakątków świata, oraz zabiegi pełne sekretnych mocy morskich 
głębin.

Jest to idealne miejsce na organizację konferencji, szkoleń, 
wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych, wesel, komunii, 
chrzcin, imienin, balów noworocznych, studniówek, przyjęć 
i bankietów okolicznościowych.

Kameralna i intymna atmosfera Hotelu Król Plaza Spa**** 
pozwoli Państwu zapomnieć o codzienności i udać się w podróż 
pełną swobody, relaksu i odprężenia.  Każdego klienta traktuje 
się tu indywidualnie i ceni jego potrzeby.

KRÓL PLAZA SPA
www.krolplazaspa.pl   

ul.Bałtycka 16
76-107 Jarosławiec 

nocleg
3 pokoje 2 os. LUX

53 pokoi 2-os.
7 pokoi studio

sala
konferencyjna

2250 m
150 miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 59 810 94 56 
Fax: +48 59 810 94 56 

E-mail: rezerwacja@krolplazaspa.pl
Web:  www.krolplazaspa.pl  
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Hotel **** Mościcki Resort & Conference w Spale zlokalizowany 
jest w otulinie Spalskiego Parku Krajobrazowego, w atrakcyj-
nym krajobrazowo miejscu centralnej Polski. Wystrój hotelu 
łączy w sobie tradycję z nowoczesnością nawiązując do 
atmosfery okresu międzywojennego, kiedy to Spała stanowiła 
letnią rezydencję Prezydenta Ignacego Mościckiego.
Klimatyzowana restauracja dla 90 osób posiada możliwości 
aranżacyjne, dzięki którym w połączeniu z salą konferencyjną 
jednorazowo może pomieścić do 150 osób. Menu restauracji 
zawiera dania kuchni polskiej i europejskiej ze specjalnością 
dań z dziczyzny. Wieczorem zapraszamy do Pubu sportowego 
gdzie oferujemy wiele znanych marek piwa.
W hotelu znajduje się Centrum Odnowy Biologicznej i Reha-
bilitacji wyposażone jest w: jacuzzi, saunę fińską (suchą) 
i parową (mokrą), gabinet masażu, gabinety do hydroterapii 
oraz salę fitness. W Centrum wykonywane są zabiegi z zakresu: 
hydroterapii, fizykoterapii, laseroterapii, krioterapii miejsco-
wej oraz masaże. Korzystanie z sali fitness, jacuzzi oraz saun 
wkalkulowane jest w cenę pokoju.
Do dyspozycji gości stawiamy parking strzeżony na 70 
samochodów.
Hotel **** Mościcki Resort & Conference w Spale posiada 56 
przestronnych pokoi wyposażonych w bezpłatny dla Gości 
hotelowych internet, telewizor, telefon i mini-bar. Jednorazo-
wo hotel może pomieścić 121 osób.
Wszystkie pokoje posiadają tarasy. Hotel przystosowany jest do 
przyjmowania osób niepełnosprawnych.
Hotel posiada:
ź 99 miejsc noclegowych (plus 22 dostawki )
ź 13 pokoi jednoosobowych
ź 33 pokoi dwuosobowych
ź 6 pokoi dwuosobowe typu lux (o powierzchni do 40 m2)
ź 2 penthousy
ź 2 apartamenty
Hotel Mościcki posiada 6 sal konferencyjno-szkoleniowe:
ź Sala Prezydent Mościcki
ź Sala Prezydent
ź Sala Mościcki
ź Sala Parkowa 
ź Sala Biznes I, II, III 

HOTEL MOŚCICKI 
www.HotelMoscicki.pl

ul. Nadpiliczna 2 
97-215 Spała

99 miejsc
 2 apartamenty

2 penthousy
6 pokoi LUX

13 pokoi 1-os.
39 pokoi 2-os.

7 sal
konferencyjnych

2max 130 m

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 44 726 41 00
Telefon 2: +48 22 646 44 45
Fax: +48 44 726 41 10

E-mail: marketing@hotelmoscicki.pl
Web: www.hotelmoscicki.pl
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OLANDIA daje Państwu gwarancję wyjątkowości. To XVIII 
wieczny, zrewitalizowany obiekt turystyczny, położony w miej-
scowości Prusim, nad jeziorem Kuchennym, w Sierakowskim 
Parku Krajobrazowym, na skraju Puszczy Noteckiej.
Obiekt znajduje się zaledwie 70 km od Poznania oraz120 km od 
granicy polsko – niemieckiej.

OLANDIA dysponuje 201 miejscami noclegowymi w 60 pokojach 
Dworu, Spichlerza i Kamiennika.

Pokoje we Dworze utrzymane są w duchu Olenderskich 
rzemieślników. Każdy z 8 pokoiwyposażony jest tak, aby jak 
najwierniej przywołać atmosferę dawnej epoki przedstawiając 
tym samym inną historię z codziennego życia Osadników.
Do Państwa dyspozycji oddajemy również Restauracje, 
w których olenderskie smaki mogą przeniknąć do świadomości 
smakoszy mocniej niż gdziekolwiek indziej.

W sąsiedztwie Dworu znajduje się niespotykany Spichlerz, 
w którym oprócz 14 pokoi gościnnych oraz Karczmy 
Olenderskiej, mieści się Winiarnia, gdzie będą mogli Państwo 
oddać się rozkoszy degustacji win z kolekcji Marka Kondrata.

Na drugim końcu folwarku stoi Kamiennik - trzeci budynek 
hotelowy, oferuje 38 przepięknych, jasnych pokoi, które swoim 
wystrojem przyciągną wielu miłośników rustykalnych wnętrz.

Stodoła Fryzyjska to budynek, w której znajduje się 330m sala 
konferencyjna z piękną kopułą oraz widokiem na Jezioro 
Kuchenne oraz w którym już wkrótce zostanie otwarte SPA – 
Olenderska Zdrowotnia.

Malowniczy Park z dostępem do jeziora stwarza nieograniczone 
możliwości do rozwoju wszelkich form artystycznych.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Olandii! Będzie nam 
miło gościć Państwa w naszych olenderskich progach.

HOTEL OLANDIA
www.Olandia.pl

ul. Prusim 5
64-420  Kwilcz

170 miejsc
2 apartamentów

3 pokoi 1-os.
57 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

200+230
miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 61 291 53 79
Telefon 2: +48 608 467 367
Fax: +48 61 291 53 79

E-mail: olandia@olandia.pl
Web: www.olandia.pl 
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Hotel
Hotel Ossa oddalony jest o 60 km od Warszawy i Łodzi. Leży 
w otulinie Puszczy Pilickiej, z dala od zgiełku miasta. Bujna przyroda, 
piękne krajobrazy i krystalicznie czyste powietrze sprawiają, że panuje 
tu cudowny klimat – w takich warunkach każdy czuje się wyjątkowo. 
Na gości czeka ponad pięćset klimatyzowanych pokoi i apartamentów 
z malowniczymi widokami na okoliczne lasy. Rozmach, z jakim 
wzniesiono hotel, robi wrażenie, przy czym zarówno w samym hotelu, 
jak i w bezpośredniej jego okolicy panuje spokój i przyjazna, sielska 
atmosfera mazowieckiej wsi.

Rekreacja i uroda
Hotel Ossa zdumiewa bogactwem oferty rekreacyjnej. Dla potrzeb 
gości powstały tu: staw z piaszczystą plażą, boiska sportowe, korty 
tenisowe. Również wewnątrz hotelu nie sposób się nudzić, do czynnego 
wypoczynku zachęcają: basen i zjeżdżalnia  wodna, jacuzzi, sauny, 
tory do kręgli, miejsca do gry w snooker, bilard i squasha.
Z uwagi na unikalne położenie Hotel Ossa jest wyśmienitą bazą dla 
wycieczek pieszych i rowerowych (wypożyczalnia rowerów na 
miejscu). Spacerowiczów goszczą okoliczne lasy i pola.
Ossa to także centrum Spa. Wszystkie, spośród szesnastu kompletnie 
wyposażonych gabinetów, oferują pełen zakres usług opartych 
o najlepsze kosmetyki.
Dla klientów gabinetów przygotowane są bogate i dostosowane do 
indywidualnych potrzeb pakiety Spa.

Kuchnia
Hotel wyróżnia się unikalną, niezwykle bogatą i różnorodną ofertą 
gastronomiczną. Polecamy eleganckie i wykwintne restauracje 
hotelowe oraz staropolską kuchnię w Karczmie Ułańskiej, której menu 
oparte jest na ekologicznych produktach z okolicznych gospodarstw, 
stawów i sadów.

Biznes
Firmom udostępniamy przestronne i funkcjonalne sale na konferencje, 
kongresy, szkolenia, sympozja, wystawy. Powierzchnia konferencyjna 
zajmuje łącznie, aż 3500 m².
Do Państwa dyspozycji oddajemy: salę Auditorium Maximum dla 2000 
osób, Salę Amfiteatralną dla 600 oraz Salę Kongresową mieszczącą 700 
osób. Dodatkowo oferujemy 20 wielofunkcyjnych sal mieszczących od 
10 do 180 osób. Istotnym punktem oferty konferencyjnej jest 
możliwość skorzystania z foyer Sali Kongresowej o powierzchni 
wystawienniczej przekraczającej 2000 m2.

OSSA CONGRESS & SPA
www.HotelOssa.pl

Ossa 1
96-200 Rawa Mazowiecka 

1100 miejsc
40 apartamentów
482 pokoi 2-os.

29 sal
konferencyjnych
największa -2000 osób

GaleriaOpis

Telefon 1:+48 46 813 26 00
Fax:+48 46 813 26 01 

E-mail: rezerwacja@hotelossa.pl 
Web: www.hotelossa.pl 
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Położony w samym sercu  malowniczej Kotliny Kłodzkiej 
w otoczeniu Gór Złotych Hotel Zamek na Skale**** to wyjątkowe 
miejsce na mapie regionu. Przepiękne otoczenie, sceneria 13 ha 
parku, szum pobliskiej górskiej rzeki sprawia, że miejsce to 
nabiera szczególnego charakteru. To tutaj bawili się pruscy 
królowie i rosyjscy carowie. 
Dzisiaj w zamkowych wnętrzach może zamieszkać każdy. 
Doskonale odrestaurowany Zamek pełni funkcję luksusowego, 
czterogwiazdkowego hotelu. Pobyt w Zamku to niezwykła 
podróż przez ponad pięć wieków historii.

Jakość oferowanych przez Hotel Zamek na Skale usług 
potwierdzają liczne wyróżnienia i certyfikaty:
ź  Członek Stowarzyszenia Historic Hotels of Europe
ź  Członek Stowarzyszenia Hotele Historyczne w Polsce
ź  Certyfikat ISO 2008:9001
ź  I miejsce w konkursie wSPAniałe SPA na Najlepszy Ośrodek 
    Odnowy 
ź  Złote Godło Quality International 2010
ź  Brązowe Godło Quality International 2009
ź  Po Prostu Najlepszy 2009 w trzech kategoriach
ź  Hotel Przyjazny Matce i Dziecku
ź  Luksusowa Marka Gentelmana 2009

Zamkowa restauracja oferuje wyśmienite potrawy kuchni 
polskiej i międzynarodowej oraz winiarnię z szerokim wyborem 
win z całego świata. W romantycznej kawiarni serwowana jest 
kawa na różne sposoby i finezyjne desery.  Hotel zaprasza 
również na ucztę grillową w wykonaniu Mistrza Świata 
w Grillowaniu.

Wyjątkowym miejscem w Zamku na Skale jest Centrum 
SPA & Wellness. Zabytkowe wnętrza, profesjonalny sprzęt, 
znakomite marki światowych producentów oraz wykwalifi-
kowany personel to największe walory zamkowego SPA. 

Zamek na Skale to także centrum konferencyjne. Połączenie 
funkcjonalności profesjonalnie wyposażonych sal konferen-
cyjnych oraz dziedzińca pozwala na organizację imprez nawet 
do 400 osób. Z kolei zabytkowy charakter wnętrz  sprawia, 
że konferencje w Zamku na Skale stają się niezapomnianym 
przeżyciem. 

HOTEL ZAMEK NA SKALE
www.ZamekNaSkale.com.pl

ul. Trzebieszowice 151
57-540 Lądek Zdrój

129 miejsc
1 apartament
9 pokoi 1-os.
53 pokoi 2-os.

5 - studio rodzinne

5 sal
konferencyjnych

max 180 osób

GaleriaOpis

Telefon: +48 74 865 20 00
Fax: +48 74 865 20 01

E-mail: zamek@zameknaskale.com.pl
Web: www.zameknaskale.com.pl
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Hotel*** Artus, to staranie odrestaurowany obiekt z XIX wieku 
w którym zawsze czekają na Państwa komfortowe i przytulne 
pokoje. Łącznie oferujemy 52 komfortowe pokoje. Wszystkie 
pokoje spełniają standard hotelu 3-gwiazdkowego. Hotel 
położony jest w pięknej dzielnicy Karpacza. Bezpośrednie 
sąsiedztwo Karkonoskiego Parku Narodowego, spokój i bliskość 
przyrody pozwolą Państwu oderwać się od monotonii 
codziennego życia. 
Z myślą o naszych klientach, przygotowaliśmy profesjonalne 
zaplecze konferencyjne. Posiadamy dwie komfortowe, 
klimatyzowane sale wyposażona w  flipchart, rzutnik multi-
medialny. W sali o powierzchni 258 m2 dodatkowo znajduje się 
tablica samo ścieralna oraz system audio-wizualny z rzutnikiem 
pisma. Pierwsza przeznaczona jest dla 40 osób, druga dla 190 
osób. W całym hotelu dostęp do WiFi.
Pobyt w Hotelu Artus, to również możliwość organizacji imprez 
wieczornych, plenerowych i integracyjnych,  indywidualnie 
przygotowanych dla każdego klienta. 
Do dyspozycji Gości oddajemy zaplecze rekreacyjne: 2 tory 
pływackie, basen z biczami wodnymi, zjeżdżalnia rurowa, 
jacuzzi, 3 sauny. W centrum SPA znajdziecie Państwo bogatą 
ofertę zabiegów kosmetycznych i masaży. W okresie letnim 
polecamy taras z leżakami z widokiem na Śnieżkę. 
Niezależnie od pory roku zachęcamy do zorganizowania kolacji 
grillowej w naszej chacie biesiadnej. Ekskluzywna sala 
klubowa z bilardem oraz przytulna sala kominkowa stanowią 
doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy pragną zrelaksować się 
w eleganckich, stylowych wnętrzach.
Dopełnieniem i ucztą dla smakoszy jest nasza znakomita 
kuchnia. Wykwintne menu zaspokoi gusta każdego. Używamy 
najwyższej jakości produktów, dokładając starań, aby potrawy 
przygotowane specjalnie dla Państwa były smaczne i pięknie 
podane. 

Sprawiamy, że nasi Goście czują się u nas wyjątkowo i do nas 
wracają. 

ARTUS PRESTIGE SPA
www.HotelArtus.pl

ul. Wilcza 9
58-540 Karpacz

110 miejsc
11 apartamentów

4 pokoi 1-os.
39 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

2258 m
200 miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 75 712 20 61 
Telefon 2:+ 48 75 761 63 46 
Fax: +48 75 712 20 61

E-mail 1: recepcja@hotelartus.pl;   
E-mail 2: rezerwacjegrupowe@hotelartus.pl 
Web: www.hotelartus.pl 
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Hotel Atut to oferuje 320 miejsc w 120 pokojach, w tym 
w 6 apartamentach. To nowoczesny obiekt w Licheniu Starym. 
Położony w centrum Polski, nad malowniczym Jeziorem 
Licheńskim, 20 km od autostrady  A-2 Warszawa-Berlin jest 
doskonałym miejscem na zorganizowanie konferencji, 
sympozjów, szkoleń, kursów, pobytów motywacyjnych oraz 
imprez integracyjnych. 
Do dyspozycji gości oddajemy 12 klimatyzowanych sal 
konferencyjnych różnej wielkości, mogących łącznie pomieścić 
600 osób. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone                         
w sprzęt konferencyjny. Przestronne hole i korytarze hotelowe 
w połączeniu z salami konferencyjnymi świetnie nadają się do 
organizacji imprez o charakterze wystawienniczo - targowym. 
Zapewniamy kompletną obsługę gastronomiczną spotkań oraz 
na życzenie klienta oprawę artystyczną imprez.
Naszym gościom oferujemy możliwość bezpłatnego korzystania 
z siłowni oraz sauny i jacuzzi, które znajdują się w naszym 
hotelu. Do dyspozycji gości oddajemy również stół do tenisa 
stołowego, bilard, boisko do siatkówki plażowej i piłki nożnej, 
rowery i  kije do nordic walking.
Malownicze lasy i jeziora leżące w okolicy hotelu stanowią 
znakomitą bazę do rekreacji, a także organizacji eventów 
i zabaw w plenerze. Kompleks leśny otaczający obiekt posiada 
liczną sieć traktów, doskonałych na długie spacery oraz 
wycieczki rowerowe po okolicy. Niedaleko hotelu znajduje się, 
zagospodarowana plaża, a wody okolicznych jezior obfitują 
w ryby, stanowiąc nie lada gratkę dla wędkarzy.
Hotel położony jest w sąsiedztwie (ok. 600 m) największej 
w Polsce świątyni – Bazyliki Licheńskiej, wzorowanej 
na bazylice Św. Piotra w Rzymie. Sanktuarium Matki Boskiej               
w Licheniu stanowi od wielu lat jedno z najczęściej 
odwiedzanych miejsc kultu maryjnego w Polsce.
Przyjeżdżającym do nas turystom polecamy także wizytę 
w klasztorze Kamedułów w Bieniszewie, Uniejowskich Termach 
lub zwiedzanie czynnej kopalni soli w Kłodawie.

Serdecznie zapraszamy.

Hotel Atut w Licheniu Starym 

HOTEL ATUT (d. Hotel Magda)

www.hotelatut.pl

ul. Toruńska 27
62-563 Licheń Stary

324 miejsc
6 apartamentów
114 pokoi 2-os.

12 sal
konferencyjnych

max 350 osób

GaleriaOpis

Telefon 1: + 48 63 270 87 00
Telefon 2: + 48 63 270 87 57
Fax: +48 63 270 89 00

E-mail: marketing@hotelatut.pl
Web: www.hotelatut.pl
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Hotel
Przyjazny i kameralny hotel Czarny Potok jest znakomicie 
zlokalizowany – kilka minut do ulicy Krupówki, kilka minut do 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, niedaleko do Wielkiej 
Krokwi. Atutem hotelu jest przyjazna atmosfera chara-
kterystyczna dla górskich hoteli.
W 44 hotelowych pokojach nocleg znajdzie 85 osób. 
Architekturą i wystrojem wnętrz miejsce to nawiązuje do stylu 
regionalnego.
Hotel jest szczególnie ceniony przez rodziny poszukujące 
spokojnego wypoczynku w przytulnej, dającej wytchnienie 
atmosferze. Personel i wyposażenie obiektu tworzą warunki dla 
najlepszego spędzenia czasu wolnego.

Rekreacja i uroda
Hotel dysponuje rozwiniętym centrum rekreacji wodnej 
wyposażonym w basen, jacuzzi  oraz sauny: fińską i turecką. 
W ofercie przewidziano także naukę pływania oraz masaż 
leczniczy i relaksacyjny.
W hotelu funkcjonują znakomicie wyposażone, kameralne 
gabinety Day Spa.
Czarny Potok stanowi  znakomitą bazę wypadową dla pieszych 
i rowerowych wycieczek w Tatry i na Podhale. Nie dziwi zatem 
fakt, iż hotel jest popularnym miejscem spędzania wakacji 
i ferii zimowych.

Kuchnia
W stylowej restauracji hotelu Czarny Potok serwowane są 
śniadania w formie stołu szwedzkiego oraz obiadokolacje 
z wyborem dań z menu. Hotelowa kuchnia słynie z tego, że 
dokłada się tu wszelkich starań, aby zaspokoić gusta wszystkich 
gości.

Biznes
Hotel Czarny Potok przygotowany jest również do obsługi 
klienta biznesowego. Do Państwa dyspozycji pozostają cztery 
sale konferencyjne, spośród których dwie możemy połączyć 
w jedną uzyskawszy w ten sposób miejsce dla 80 osób.

HOTEL CZARNY POTOK
www.CzarnyPotok.pl

ul. Tetmajera 20
96-200 Zakopane

85 miejsc
3 pokoje 1-os.
41 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

80 miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 18 202 27 60
Fax: :+48 18 202 27 61 

E-mail: rezerwacja@czarnypotok.pl 
Web: www.czarnypotok.pl 

Logo

Kontakt
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Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Business Centre

pomorskie

Hotel Focus Gdańsk to doskonały wybór dla osób podróżujących 
służbowo, firm szukających miejsca na zorganizowanie 
konferencji lub spotkań biznesowych, jak również dla 
wszystkich pragnących mile spędzić weekend. Przestrzenne 
lobby, stanowiska komputerowe i kącik z prasą zapewnią 
Państwu przestrzeń do pracy i odpoczynku. 

Stworzyliśmy nasz hotel z myślą o zaspokojeniu Państwa 
wszelkich oczekiwań. Profesjonalny zespół, który każdego dnia 
dba o satysfakcję Gości zapewni niezapomniany pobyt 
w naszym hotelu. 

Wyróżnia Nas różnorodność świadczonych usług, doskonała 
lokalizacja i centrum biznesowo–eventowe. Zajmujemy się 
kompleksową organizacją i obsługą spotkań biznesowych. 

Dogodna lokalizacja przy głównej drodze wjazdowej do miasta 
od strony Warszawy - 1,2 km od Gdańskiej Starówki i zaplecza 
kulturalnego miasta. 

Decydując się na nocleg w Hotel Focus Gdańsk otrzymają 
Państwo pakiet usług dodatkowych, który obejmuje między 
innymi: 

ź  śniadania w formie stołu szwedzkiego oraz ofertę kanapek 
   i kawy „na drogę” 
ź  dozorowany parking na 70 samochodów 
ź  bezpłatny dostępu do Internetu (dostęp Wi-Fi w całym 
   hotelu ) 
ź  możliwość korzystania ze wszystkich niezbędnych urządzeń 
    biurowych – Office Box 
ź  hotelową restaurację z Lobby Barem 
ź  klimatyzowane sale konferencyjne 
ź  codzienną prasę ( Gazeta wyborcza, Rzeczpospolita) 
ź  poranne budzenie

FOCUS HOTEL GDAŃSK
www.hotelfocus.com.pl

ul. Elbląska 85
80-718 Gdańsk

197 miejsc
3 apartamenty
26 pokoi 1-os.
68 pokoi 2-os.

3 sale
konferencyjne
w sumie 200 miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 58 3500 800
Telefon 2: + 48 58 3500 888

Fax: +48 58 35 00 801
E-mail: gdansk@hotelfocus.com.pl
Web: www.hotelfocus.com.pl

Kontakt
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Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Business Centre

zachodniopomorskie

Hotel Focus Szczecin położony jest w najbardziej 
reprezentacyjnej i zabytkowej części miasta, w ścisłym jego 
Centrum, w sąsiedztwie Wałów Chrobrego z zabytkowymi 
budynkami Akademii Morskiej, Teatru Współczesnego oraz 
Urzędu Wojewódzkiego wybudowanego w 1906 roku. 

Zakwaterowanie:

Hotel Focus Szczecin oddaje do Państwa dyspozycji 119 jedno 
i dwu osobowych pokoi. W tym samym czasie możemy gościć 
172 osoby. Nasze pokoje wyposażone są w komfortowe łóżka, 
których wygoda zapewni spokojny sen. Standardowe 
wyposażenie naszych pokoi obejmuje: telefon z możliwością 
zamówienia bezpłatnego budzenia, telewizor LCD, suszarka 
do włosów, bezpłatny Internet Wi-Fi w całym hotelu. 

Wyżywienie: 

Restauracja w Hotelu Focus to idealne miejsce dla tych 
z Państwa, którzy pragną skosztować czegoś oryginalnego. 
Proponujemy Państwu wyszukane menu oraz bogatą kartę win. 
Oferujemy nowoczesną i międzynarodową kuchnię. 
Gwarantujemy kompleksową organizację imprez o różnym 
charakterze. Czynna codziennie od 13-23:00. 
Do dyspozycji naszych Gości oddajemy Lobby Bar, który 
w naszym hotelu czynny jest 24h/dobę. 

Rekreacja: 

Mając na uwadze zdrowie i kondycję naszych Gości 
proponujemy relaks w Focus Sport, gdzie można bezpłatnie 
korzystać z sauny fińskiej lub na podczerwień, a także 
z siłowni. 

Konferencje: 

Do dyspozycji Gości oddajemy również 3 sale konferencyjne. 
Nasze sale to doskonałe miejsce do organizowania wszelkiego 
rodzaju spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz 
seminariów. 

FOCUS HOTEL SZCZECIN
www.hotelfocus.com.pl

ul. Małopolska 23
70-515 Szczecin

119 miejsc
65 pokoi 1-os.

54 pokoje 2-os.

3 sale
konferencyjne
w sumie 125 miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 91 433 05 00
Fax:  +48 91 484 97 43

E-mail: szczecin@hotelfocus.com.pl
Web: www.hotelfocus.com.pl

Kontakt
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Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Business Centre

świętokrzyskie

Hotel Sarmata oferuje wyjątkowy klimat oparty o XIX-wieczny 
zabytkowy zespół dworski. Obiekt położony jest w bezpośredniej 
lokalizacji Rynku Starego Miasta. Otoczony założeniem 
parkowym gwarantuje swoim Gościom kameralną atmosferę do 
nauki i pracy. 
Hotel Sarmata jest jednym z nielicznych obiektów hotelowych, 
które mogą zaoferować Państwu niepowtarzalną atmosferę 
utrzymaną w duchu sarmackim. Hotel Sarmata*** oferuje łącznie 
127 miejsc noclegowych w 50 pokojach lub apartamentach 
z łazienkami, TV, LCD 26", radio, sejfem, telefonem, dostępem do 
Internetu. Dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa, jako jedyny 
obiekt hotelowy w Sandomierzu, oferujemy parking strzeżony. 
Stylizowane, klimatyzowane wnętrza Restauracji Sarmackiej 
ugoszczą ponad 80 osób w historycznej atmosferze. Kamienna 
winiarnia zlokalizowana jest w podziemiach restauracji. 
To doskonałe miejsce na kameralne spotkania biznesowe 
i imprezy integracyjne
Dla każdego spotkania biznesowego, niezależnie od jego 
charakteru oraz wielkości grupy, oferujemy dogodne roz-
wiązania. Hotel Sarmata to oryginalne miejsce na organizację 
konferencji w województwie świętokrzyskim. Elegancko 
urządzone i stylizowane pomieszczenia doskonale nadają się do 
organizacji szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, 
bankietów czy bankietów.
Oferta szkoleniowo-konferencyjna Hotelu Sarmata gwarantuje 
Państwu:

ź kompleksowość usług konferencyjnych z profesjonalnym 
zapleczem technicznym
ź zróżnicowany charakter wystroju sal konferencyjnych i sal 
spotkań
ź klimatyzowaną salę konferencyjno-bankietową do 200 osób
ź klimatyzowaną salę szkoleniową VIP do 45 osób
ź klimatyzowaną kamienną winiarnię na spotkania biznesowe 
i szkolenia dla 50 osób

Na terenie obiektu hotelowego zlokalizowane jest zaplecze 
rekreacyjne, w którym nasi Goście odnajdą ciszę, spokój oraz 
zregenerują organizm. Zaplecze składa się z sauny fińskiej oraz 
jacuzzi. 
Hotel Sarmata znalazł się w gronie 62 obiektów wyróżnionych przez 
prestiżowy miesięcznik "Forbes". 

HOTEL SARMATA
www.HotelSarmata.pl

ul. Zawichojska 2
27-600 Sandomierz

127 miejsc
9 apartamentów
41 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

250 osób

restauracja
winiarnia

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 15 833 47 00
Telefon 2: +48 15 833 47 20
Fax: +48 15 833 47 01

E-mail: recepcja@HotelSarmata.pl 
Web: www.HotelSarmata.pl

Logo

Kontakt
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Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Business Centre

łódzkie

Focus Hotel Łódź położony jest w pobliżu ścisłego centrum 
miasta i głównych tras komunikacyjnych, zaledwie 900 metrów 
od ulicy Piotrkowskiej i stacji kolejowej Łódź Kaliska.

Do dyspozycji naszych gości udostępniamy 116 pokoi. 
Wszystkie pokoje są przestronne, komfortowe, wyposażone 
w wygodne łóżka, łazienkę, telewizor i telefon.

Naszym gościom serwujemy śniadania w postaci bardzo 
urozmaiconego bufetu. Ponadto nasi goście mogą nieodpłatnie 
skorzystać z oferty „kawa i kanapka na drogę”.

Restauracja w Focus Hotel to połączenie polskiej tradycyjnej 
kuchni z kameralną atmosferą, profesjonalną obsługą oraz 
przystępną ceną.

Dysponujemy trzema klimatyzowanymi salami konferen-
cyjnymi przeznaczonymi do organizacji spotkań biznesowych, 
szkoleń, seminariów i rekrutacji. Na specjalne życzenie 
możemy zaaranżować adekwatny do okoliczności wystrój sali.

Sala A - o powierzchni 62 m2, umożliwia ustawienie w podkowę 
dla 40 osób, teatralnie dla 70 osób.

Sala B - o powierzchni 32 m2, umożliwia ustawienie w podkowę 
dla 18 osób, teatralnie dla 40 osób.

Sala C - o powierzchni 30 m2 umożliwia ustawienie w podkowę 
dla 18 osób, teatralnie dla 35 osób.

FOCUS HOTEL ŁÓDŹ
www.hotelfocus.com.pl

ul. Łąkowa 23/25
90-554 Łódź

186 miejsc
53 pokoi 1-os.
56 pokoi 2-os.
7 pokoi 3-os.

3 sale
konferencyjne
w sumie 140 miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 42 637 12 00
Telefon 2: +48 42 636 53 65
Fax: +48 42 636 98 18

E-mail: lodz@hotelfocus.com.pl
Web: www.hotelfocus.com.pl 

Kontakt
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Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Business Centre

małopolskie

„Stary Kraków można zwiedzać mieszkając w hotelu czy 
hostelu, ale do prawdziwej atmosfery tego miasta bardzo 
przybliża zamieszkanie wśród przybywających tu naukowców i 
artystów. Z takiego lokum mogą skorzystać wszyscy, którzy 
zajrzą do Bursy im. Stanisława Pigonia położonej przy ul. 
Garbarskiej 7a, tuż obok Plant, Rynku Głównego i historycznych 
gmachów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

To budynek z szacowną historią. Powstał przed stu laty dzięki 
szlachetnym fundatorom, którzy chcieli stworzyć kolejne 
miejsce, w którym zamieszkać mogliby ubodzy studenci. Ten 
zamysł został szybko zrealizowany, ale potem  budynek długo 
nie mógł pełnić tej funkcji, bo historia wprowadzała mu 
zupełnie innych lokatorów. Próbował to zmienić obecny patron 
Bursy, a jej dawny senior prof. Stanisław Pigoń, wybitny 
historyk literatury polskiej i nauczyciel m. in. późniejszego 
papieża Jana Pawła II.

Inne instytucje udało się z gmachu wyprowadzić w latach 70-
tych XX wieku. Od tamtego czasu Bursa służy przede wszystkim 
zagranicznym gościom Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym 
studentom znajdującej się w tym samym budynku Szkoły 
Języka i Kultury Polskiej UJ.”

Bursa im. Stanisława Pigonia zaprasza w swoje mury, 
wszystkich którzy cenią sobie bardzo wysoki standard, 
a równocześnie niewymuszoną atmosferę. Bursa jest oddalona 
od ulicznego ruchu. Z jej pokoi rozciąga się widok na wspaniale 
utrzymane ogrody Klasztoru Karmelitów. Pokoje są 
przestronne, bardzo wygodnie i elegancko urządzone, 
wyposażone w piękne łazienki, telewizory, dostęp do Internetu 
i zestawy do parzenia kawy. 

W Bursie znajduje się pokój przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych, a także sala konferencyjna dla 48 osób 
oraz winda.

Magazyn „Welcome to Cracow & Małopolska” 
marzec 2011

www.dg.uj.edu.pl/garbarska

ul. Garbarska 7a
31-131 Kraków

48 miejsc
 3 apartamentów

18 pokoi 1-os.
12 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

48 osób

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 12 422 30 08
Fax: +48 12 422 30 08

E-mail: Hotel.Pigonia@uj.edu.pl
Web: WWW.dg.uj.edu.pl/garbarska

Logo
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Business Centre

łódzkie

Niewątpliwym atutem obiektów Centrum Szkoleniowo – 
Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego jest dobra 
i zróżnicowana lokalizacja ośrodków oraz wielofunkcyjne 
zaplecze konferencyjne (noclegi, różnej wielkości sale 
konferencyjne, restauracja, zagospodarowany teren 
plenerowy), które umożliwia kompleksową obsługę 
konferencji, zjazdów, szkoleń, warsztatów, spotkań 
biznesowych, imprez okolicznościowych. 

Pierwszy z nich położony w śródmieściu Łodzi przy 
ul. Kopcińskiego 16/18 dysponuje 130 miejscami hotelowymi 
(w 4 apartamentach, 18 pokojach jednoosobowych i 54 
pokojach dwuosobowych). W obiekcie znajduje się 6 sal 
konferencyjnych (od 10 do 250 osób, największa z mo-
żliwością prowadzenia tłumaczeń symultanicznych). 
Atrakcyjność tego miejsca podnosi bliskie położenie od 
ważnych zabytków miasta: głównej galerii Łodzi ulicy 
Piotrkowskiej z licznymi obiektami architektury secesyjnej 
i eklektycznej, rezydencji Księży Młyn, ciekawych obiektów 
architektury przemysłowej, w tym cieszącego się wielką 
popularnością kompleksu kulturalno – rozrywkowego 
Manufaktura, Teatru Wielkiego czy Teatru Muzycznego 
i Filharmonii. 

Drugi ośrodek przy ul. Rogowskiej 26 zlokalizowany jest 
w otulinie Lasu Łagiewnickiego urokliwego rezerwatu 
przyrody wchodzącego w skład Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich. Do dyspozycji gości oferujemy 59 miejsc 
noclegowych (w 11 pokojach jednoosobowych i 24 pokojach 
dwuosobowych), 3 sale konferencyjne (od 40 do 80 osób)oraz 
teren plenerowy, gdzie istnieje możliwość zorganizowania 
imprez przy grillu i ognisku. Położenie tego kompleksu 
sprawia, że goście zupełnie nie odczuwają sąsiedztwa 
gwarnego miasta. Jego malownicze usytuowanie sprzyja 
zarówno pracy twórczej, jak i rekreacji. W bliskiej odległości 
znajduje się ośrodek sportów wodnych Arturówek. 

Miło nam będzie gościć turystów indywidualnych i grupy 
zorganizowane. Mamy nadzieję, że nasze starania, 
gościnność i przyjazna cena zadowolą Państwa oczekiwania. 

Zapraszamy, będziecie Państwo naszym kolejnym miłym 
Gościem.

www.csk.uni.lodz.pl

 ul. Kopcińskiego 16/18, 
 ul. Rogowska 26, 91-529 Łódź

90-232 Łódź

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 42 635 54 90
Fax: +48 42 635 54 60

E-mail: cskul@uni.lodz.pl
Web: www.csk.uni.lodz.pl

Logo
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Dom Gościnny Uniwersytetu Jagiellońskiego jest położony  przy 
ul. Floriańskiej 49 w Krakowie, w samym centrum miasta, 
pomiędzy Barbakanem i Bramą Floriańską z jednej strony 
a Rynkiem Głównym z drugiej,  w pobliżu głównej siedziby 
Uniwersytetu.
Składa się z budynku głównego, którego historia sięga XVI 
wieku, oraz oficyny, odbudowanej przez Uniwersytet 
Jagielloński  w 1997 r.
Oba budynki łączy piękne patio, gdzie goście mogą  odpocząć, 
delektując się spokojem , odgrodzeni od gwaru miasta. 
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów. Gości 
palących zapraszamy do wydzielonych miejsc w zacisznym 
patio.
Dom mieści jedno, dwu i trzyosobowe komfortowe pokoje , salę 
śniadań i salę konferencyjną  dla 40 osób.  Goście posiadający 
własne notebooki mają możliwość dostępu do bezprzewodo-
wego Internetu.  Akceptujemy karty płatnicze.
Doba  hotelowa zaczyna się o godz. 14:00 a kończy o godz. 
12:00 w dniu wyjazdu.
Najbliższe parkingi strzeżone są na ul. Szpitalnej oraz ul. 
Biskupiej. 
Bliskość dworca  PKP Kraków Główny ( 400 m ) oraz przystanków 
MPK ( 300 m ) powoduje, że sprawnie i szybko można dostać się 
zarówno do Lotniska Balice, jak i przemieszczać w odleglejsze 
rejony miasta.
Kameralny charakter Domu sprzyja zarówno pracy jak 
i wypoczynkowi. 
Sprawia, że goście mogą poczuć się, choć przez  chwilę,  
mieszkańcami pięknej starówki. 
Jego  położenie czyni dostęp  do najważniejszych zabytków, 
szkół wyższych, instytucji społeczno-kulturalnych Krakowa 
wyjątkowo łatwym.

DOM GOŚCINNY 
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
www.dg.uj.edu.pl/florianska 

ul. Floriańska 49
31-019 Kraków

37 miejsc
12 pokoi 1-os.
8 pokoi 2-os.

3 pokoje 3-os.

sala
konferencyjna

40 osób

GaleriaOpis

Telefon 1: + 48 12 421-12-25
Telefon 2: + 48 12 429-17-87
Fax: + 48 12 429-17-87

E-mail: dguj@uj.edu.pl  
Web: www.dg.uj.edu.pl/florianska 
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Folwark Zalesie oferuje Państwu kompleksową obsługę szkoleń, 
seminariów, konferencji i targów dla grup od 20 do 2000 osób. 
Oddalenie od miasta i naturalne piękne otoczenie sprzyja 
koncentracji w trakcie szkolenia i aktywnemu wypoczynkowi na  
powietrzu.  Po zajęciach  polecamy m.in. grę w golfa.  Bliskość 
Wieliczki, Krakowa  oraz Zakopanego pozwala na organiza-
cję atrakcyjnych zajęć komplementarnych, połączonych 
z  poznawaniem  Małopolski. 

To całkiem inny świat, a tylko 25 km od Rynku Głównego 
w Krakowie i 10 km od Kopalni Soli w Wieliczce, w kierunku 
Dobczyc. Folwark Zalesie ma 200 letnią historię i jest 
miejscem, w którym przez lata powstawały kolejne budynki, 
tworząc ciekawe formy architektury wiejskiej. W 2001 roku 
budynki zostały zaadaptowane na komfortową bazą noclegową 
i folwarczną restaurację, w której serwujemy tradycyjną kuchnię 
polską. Ze wszystkich stron budynki otoczone są przez lasy, pola 
i łąki - 30 hektarów naszego terenu, który oddajemy do Państwa 
dyspozycji na organizację różnego rodzaju eventów typu indoor 
oraz outdoor, konferencji, szkoleń, targów oraz imprez 
integracyjnych.

W parterze znajduje się pięć sal, które mogą być łączone lub 
dzielone i tym samym stają się odrębnymi obiektami z niezależną 
salą restauracyjną i salą taneczną oraz węzłem sanitarnym. 
Połączone sale na jednym poziomie mogą pomieścić na przyjęciu 
zasiadanym do 700 osób, z wolną salą taneczną. Centrum 
Kongresowe w połączeniu z pozostałymi salami daje możliwość 
organizacji eleganckiego bankietu  zasiadanego nawet dla 1200 
osób.

Na wjeździe poniżej Folwarku znajduje się duży utwardzony 
parking, z odpowiednim placem manewrowym, na którym może 
swobodnie zaparkować nawet kilkadziesiąt autokarów lub 
kilkaset samochodów osobowych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji stylowe wnętrza, piękne 
naturalne otoczenie oraz doświadczony zespół ludzi, który 
z pasją wykonuje swoją pracę i jest otwarty na nowe wyzwania.

FOLWARK ZALESIE
www.FolwarkZalesie.pl

Grajów 150 
32-020 Wieliczka

50 miejsc
 5 pokoje 1-os.
15 pokoje 2-os.

6 sal
konferencyjnych

w sumie 2000 osób
największa sala 1200 osób

restauracja cafe parkingwi-fi

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 12 271 28 93
Telefon 2: +48 600 097 149
Fax: +48 12 271 37 14

E-mail: biuro@folwarkzalesie.pl 
Web: www.FolwarkZalesie.pl

Logo

Kontakt
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Pałac w Krześlicach położony jest 30 km od Poznania. Dla 
naszych gości oddajemy ponad 30 miejsc noclegowych. 
Wszystkie pokoje posiadają łazienkę, telewizor. Do dyspozycji 
gości jest sauna z pokojem wypoczynku, sala kominkowa ze 
stołem bilardowym, bar w piwnicach pałacu. Istnieje również 
możliwość skorzystania z trzech sal konferencyjnych, które 
w różnych ustawieniach pomieszczą od 20 do 80 osób.

W okresie letnim możemy zorganizować konferencje w 
pawilonie namiotowym na ponad 200 osób.
Pałac otoczony jest parkiem, a dookoła rozciąga się Puszcza 
Zielonka. 

PAŁAC W KRZEŚLICACH
www.palacwkrzeslicach.pl

ul. Krześlice 1
62-010 Pobiedziska

33 miejsc
1 apartament
7 pokoi 1-os.
12 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

80 miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 661 966 813

E-mail: palac@estella.pl
Web: www.palacwkrzeslicach.pl

Logo

Kontakt

Strona 27/37

restauracja parkingwi-fi

OBIEKT ZABYTKOWY

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:

http://www.palacwkrzeslicach.pl
http://www.palacwkrzeslicach.pl


OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Business Centre

dolnośląskie

Zabytkowy folwark z zespołem parkowym i pałacowym, gdzie 
nowoczesność nie wypiera ducha przeszłości, dzięki funduszom 
unijnym może realizować nowe zadania. Ponadregionalne 
Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach powstało 
z zabudowań folwarcznych, stając się obiektem nowoczesnym
i funkcjonalnym. Zlokalizowane jest w północno-wschodniej 
części Wrocławia w pobliżu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
 
Bujna zieleń i zabytkowy XIX-wieczny pałac położony 
na terenie 8-hektarowego parku z oczkiem wodnym to prawdziwe 
miasto-ogród. W 1996 roku pałac wraz z folwarkiem został 
wpisany do rejestru zabytków. To malownicze miejsce, od 1891 
roku własność rodu Kornów – słynnych mecenasów sztuki oraz von 
Schweinichenów, po wojnie przeszło na własność uczelni, 
dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  

Pod patronatem uczelni organizowane są tu Wieczory Pawłowickie 
– koncerty muzyki poważnej, jazzowej i spotkania melomanów. 
W stylowo urządzonych pomieszczeniach w piwnicach pałacu 
mieści się restauracja, która oferuje poczęstunki, posiłki i 
przyjęcia okolicznościowe. 

W części hotelowej pałacu są pokoje gościnne dla 55 osób, 
a zaplecze konferencyjne to sala reprezentacyjna dla około stu 
osób oraz pomieszczenia seminaryjne wyposażone w nowoczesny 
sprzęt audiowizualny. Baza noclegowa w części folwarcznej może 
przyjąć 29 osób, a ciekawie zaaranżowana, funkcjonalna sala 
kongresowa pomieści 240 osób. Dla mniejszych grup 
tematycznych, spotkań zarządów, rad nadzorczych, czy szkół 
językowych idealnym miejscem jest sala seminaryjna. 

Na terenie folwarku są stajnie, przy których funkcjonuje szkółka 
jeździecka. Pobliskie korty tenisowe dają możliwość rekreacji, 
a przebiegający obok bursztynowy szlak R9 europejskiej trasy 
rowerowej ma swoich stałych użytkowników.

Sezon trwa tu cały rok. Otaczająca zieleń i ścieżki parkowe 
umożliwiają rekreację i są doskonałym miejscem do organizacji 
rozmaitych spotkań: naukowych, szkoleniowych, towarzyskich 
i artystycznych – plenerów, koncertów czy pikników. 

PONADREGIONALNE ROLNICZE 
CENTRUM KONGRESOWE W PAWŁOWICACH
pawlowice.up.wroc.pl

ul. Pawłowicka 87-89, 101
51-250  Wrocław

84 miejsca
4 apartamentów

9 pokoi 1-os.
24 pokoi 2-os.
9 pokoi 3-os.

sala
konferencyjna

240 miejsc
oraz 100 miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 71 330 42 04
Telefon 2: +48 71 330 45 49
Fax:           +48 71 330 42 04

E-mail:     prck@up.wroc.pl
Web 1:     www.pawlowice.up.wroc.pl
Web 2:        www.up.wroc.pl/cku

Logo

Kontakt
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Wybór odpowiedniego miejsca na przeprowadzenie szkolenia 
to połowa sukcesu. Dlatego zapraszamy do organizacji 
konferencji i szkoleń w Ośrodku Zalesie Mazury Active Spa, 
w czystej ekologicznej strefie nad jeziorem Orzyc Wielki, 
zaledwie 18 km od centrum Olsztyna. Obszerny (3,5 
hektarowy) kompleks Ośrodka rozpościera się pomiędzy 
jeziorem Orzyc Wielki a rzeczką Pisą, w odległości 3 km na 
wschód od miasteczka Barczewo, na południe od drogi 
krajowej nr 16, relacji Olsztyn-Mrągowo-Augustów.
Posiadamy duże doświadczenie w organizowaniu imprez 
integracyjnych dla klientów biznesowych, firm i instytucji 
z terenu całego kraju. Do dyspozycji Państwa oddajemy 5 sal 
konferencyjnych które pomieszczą w zależności od ustawienia 
od 10 do 200 osób. Wszystkie sale Zalesia Mazury wyposażone są 
w rzutnik multimedialny, rzutnik folii, ekran oraz flipchart.
Oferujemy potrawy tradycyjnej kuchni polskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem naszej kuchni regionalnej. Wszystkie potrawy 
przygotowujemy samodzielnie w oparciu o staropolskie 
przepisy na bazie naturalnych produktów i surowców 
pochodzących od sprawdzonych dostawców. Sami pieczemy 
i wędzimy mięsa oraz wędliny, sami przygotowujemy domowe 
przetwory i konfitury
Myślą przewodnią Spa&Wellness było wykorzystanie 
otaczającej nas natury do opracowania tradycyjnych zabiegów 
leczniczo-upiększających. Każdy zabieg to swoisty rytuał - 
wszystkie przeprowadzamy w oparciu o naturalne składniki 
i surowce. W cenie pobytu oferujemy dwie wanny jacuzzi, 
saunę fińską, saunę infrared, łaźnię parowo-ziołową, 
caldarium,  balię schładzającą, brodzik do masażu stóp oraz 
piaszczystą plażę relaksacyjną. 
Na życzenie zapewniamy dodatkowe atrakcje w postaci zabaw 
teambuildingowych oraz imprez tematycznych. Do dyspozycji 
jest również przystań ze sprzętem pływającym, rowery 
turystyczne, stół bilardowy, kort tenisowy, boisko do 
koszykówki i piłki siatkowej.
Cały ośrodek jest ogrodzony i oświetlony oraz posiada 
wydzielone miejsca parkingowe dla samochodów osobowych 
i autokarów.
 

ZALESIE MAZURY ACTIVE SPA 
www.zalesiemazury.pl

ul. Zalesie 12
11-010 Barczewo

150 miejsc
3 apartamenty
48 pokoi 2-os.
15 pokoi 3-os.

sala
konferencyjna

200 miejsc

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 89 526 06 20 
Telefon 2: +48 795 465 672
Fax: +48 89 526 06 20

E-mail: marketing@zalesiemazury.pl
Web: www.zalesiemazury.pl

Logo

Kontakt
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3 pokoje

CAŁOROCZNY OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWY
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kujawsko - pomorskie

Hotel Bulwar**** to zabytkowy obiekt 
malowniczo położony nad Wisłą u stóp 
Starego Miasta. 
Posiadamy gustowne pokoje dla 184 
gości, a nasze nowoczesne sale 
konferencyjne pomieszczą blisko 300 
osób. 
W hotelu mieści się także Restauracja 
z bogatym menu i profesjonalną obsługą. 
Po ciężkim dniu odprężenie i relaks 
znajdziesz w Bulwar SPA. 

  
      W opinii wielu gości jesteśmy najlepiej położonym hotelem w Toruniu.

HOTEL BULWAR

184 miejsc
1 apartament

12 pokoje 1-os.
85 pokoje 2-os.

sala
konferencyjna

300 osób

restauracja cafe parkingwi-fi centrum
rekreacji

1 pokój

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 56 62 39 400
Fax: +48 56 62 39 401

E-mail: recepcja@hotelbulwar.pl
Web: www.hotelbulwar.pl

Logo Kontakt

www.HotelBulwar.pl
ul.Bulwar Filadelfijski 18
87-100  Toruń

podlaskie

BEST WESTERN Hotel Żubrówka **** położony jest 
w sercu puszczy białowieskiej, w jednym z naj-
bardziej urokliwych zakątków północno-
wschodniej Polski. Hotel należy do renomowanej 
międzynarodowej sieci, która zrzesza hotele 
spełniając bardzo wysokie standardy w zakresie 
jakości poziomu usług i wyposażenia. dzięki 
swemu położeniu stanowi enklawę ciszy 
i spokoju, zapewniając komfortowe warunki 
zarówno do pracy jak i wypoczynku. 

Osoby ceniące relaks mogą odprężyć się w luksusowym centrum spa, skorzystać z kompleksu basenowego, a osoby ceniące aktywny wypoczynek zapraszamy 
do kompleksu sportowego z kortami tenisowymi, polem do gry w mini golfa i boiskiem do siatkówki.

HOTEL ŻUBRÓWKA

250 miejsc
6 apartamentów
4 pokoje 1-os.

102 pokoje 2-os.

sala
konferencyjna

470 m

restauracja cafe parkingwi-fi

GaleriaOpis

Telefon 1: + 48 85 6812303
Telefon 2: + 48 601 213 812
Fax: + 48 85 6812570

E-mail: marketing@hotel-zubrowka.pl
Web: www.hotel-zubrowka.pl

Logo Kontakt

www.hotel-zubrowka.pl
ul.Olgi Gabiec 6
17-230  Białowieża

BEST WESTERN 

2

centrum
rekreacji

siłownia/
fitness

3 pokoje

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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podlaskie

Best Western Hotel Cristal *** to obiekt o ponad 50-letniej tradycji, położony w centrum 
miasta, przy jednej z najpiękniejszych ulic Białegostoku - ulicy Lipowej, krok od 
zabytkowego ratusza i miejskiego rynku. Doskonała lokalizacja obiektu daje możliwość 
zwiedzenia najciekawszych miejsc Białegostoku, a także pozwala na szybki i sprawny 
dostęp do najważniejszych urzędów i instytucji. 
Hotel należy do sieci Best Western – największej sieci hotelowej na świecie,  do której 
obecnie należy ponad 4000 hoteli w 80 krajach.
Cały hotel objęty jest zasięgiem radiowego łącza internetowego (HotSpot Cristal). 
Połączenie drogą radiową jest bezpłatne oraz nieograniczone limitem. Gościom 
niedysponującym komputerem udostępniamy bezpłatnie kafejkę internetową. Hotel 
przystosowany jest do obsługi gości niepełnosprawnych.
Dodatkowo proponujemy usługi centrum SPA ( Suna sucha, łaźnia parowa oraz salka fitness – 
bezpłatne dla Gości Hotelu) , całodobowy room service, pralnię oraz  parking hotelowy. Na 
pyszny posiłek zapraszamy do hotelowej Resturant & Bar Cristal, która uraczy Państwa 
specjałami kuchni kresowej, śródziemnomorskiej i azjatyckiej.

HOTEL CRISTAL 

170 miejsc
6 apartamentów

5 pokoi 1-os.
84 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

restauracja

GaleriaOpis

telefon 1:  +48 85 74 96 100
telefon 2: +48 85 74 96 400
fax:  +48 85 74 96 171

e-mail: cristal@cristal.com.pl
web:  www.cristal.com.pl

Kontakt

www.Cristal.com.pl
ul. Lipowa 3/5
15-424 Białystok

Logo
BEST WESTERN 

parkingwi-fi centrum
rekreacji

siłownia/
fitness

zachodniopomorskie

Jeżeli szukają Państwo atrakcyjnego hotelu nad 
morzem, czy to na wypoczynek z dziećmi, czy też 
na organizację konferencji, Albatros SPA & SKI 
będzie idealnym wyborem. Położony w centrum 
Jarosławcu obiekt doskonale łączy w sobie cechy 
typowe dla hoteli rodzinnych i ośrodków konfe-
rencyjnych. 
W przyjemnej i ciepłej atmosferze wnętrz nad-
morskiego SPA zadbamy o Państwa dobre 
samopoczucie oraz zdrowie, redukując stres życia 
codziennego,  jak również pomagając przywrócić 
harmonię duszy i ciała.
W Albatrosie jest zawsze czas na aktywny wypoczynek, który sprawia, że człowiek staje się nie tylko wypoczęty, ale i spełniony. Oferujemy Państwu super nowość – 
unikalny całoroczny stok narciarski pod dachem, który zapewnia  odpowiednią dawkę adrenaliny. 
Albatros SPA & SKI jest przede wszystkim profesjonalnie przygotowany do organizacji różnorodnych imprez – zapewniamy komfort realizacji zjazdów, spotkań 
integracyjnych, szkoleń czy konferencji. Wybierz się do Albatros SPA & SKI po niezapomniane wrażenia! 

ALBATROS SPA & SKI 

300 miejsc
2 apartamenty

6-80 pokoi 1-os.
80 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

120 osób

restauracja cafe parkingwi-fi centrum 
rekreacji 

basen, SPA, masaż

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 59 810 94 69
Telefon 2: +48 503 037 729
Fax: +48 49 810 97 70

E-mail: rezerwacja@albatros-jaroslawiec.pl
Web: www.albatros-jaroslawiec.pl

Logo Kontakt

www.Albatros-Jaroslawiec.pl
ul. Uzdrowiskowa 3
76-107 Jarosławiec

AlbatroS
spa  ski&
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pomorskie

Z przyjemnością zapraszamy do Hotelu Hotton*** 
w centrum Gdyni. Profesjonalna obsługa, 
nowoczesne wnętrza oraz wspaniała kuchnia 
sprawią, że poczują się Państwo naprawdę 
wyjątkowo. Hotel oferuje 62 komfortowo 
wyposażone pokoje (147 miejsc noclegowych) i dwie 
wyjątkowe restauracje: Włoska Restauracja 
Calipso i Restauracja Bucatti. Oryginalne miejsce 
na organizację imprezy firmowej to kameralny 
Bowling Club.
Hotton jest wyspecjalizowany w organizacji konferencji do 170 osób, spotkań biznesowych oraz uroczystości okolicznościowych. Na centrum konferencyjne 
składają się cztery klimatyzowane sale, w pełni wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny. Na terenie hotelu dostępny jest bezpłatny 
bezprzewodowy Internet. Dla Gości Hotton zapewniamy bezpłatny parking na 47 samochodów.  W Hotton Gość może poczuć niezwykły nadmorski klimat. Hotel 
położony jest niedaleko głównej ulicy handlowej, na granicy portu i stoczni, a jednocześnie w niewielkiej odległości od plaży i Bulwaru Nadmorskiego.

HOTEL HOTTON

147 miejs
3 apartamenty
3 pokoje Suite
4 pokoje 1-os.
52 pokoje 2-os.

4 sale
konferencyjne
20,25,108,170 osób

restauracja cafe parkingwi-fi sauna
jacuzzi

3 pokoje

GaleriaOpis

Recepcja: +48 58 760 58 00
Dział Marketingu: +48 58 760 58 68
Fax: +48 58 760 58 58

E-mail 1: hotton@hotton.pl 
E-mail 2: marketing@hotton.pl
Web: www.Hotton.pl

Logo Kontakt

www.Hotton.pl
ul.Św. Piotra 8
81-347 Gdynia

Masovia to nowoczesny hotel, który łączy w sobie 
komfort i styl. Położony w samym sercu Giżycka, 
jest nie tylko synonimem mazurskiej gościnności, 
ale i pierwotnej atmosfery regionu, dzięki czemu 
goście czują się tutaj, jak u siebie w domu. 
Hotel znajduje się w niedalekiej odległości od 
dworca PKP i PKS. 
Pokoje wyposażone są w: telewizję satelitarną, 
telewizory LCD, telefony, bezpłatny dostęp 
do Internetu, mini – bar, sejfy.                  
Zapraszamy do stylowo urządzonej hotelowej Restauracji, w której serwowane są  dania kuchni polskiej i międzynarodowej. Restauracja, mieszcząca w układzie 
zasiadanym ok. 50 osób, przygotowana jest na organizację różnego rodzaju imprez okolicznościowych oraz bankietów. 
Proponujemy nowoczesne zaplecze konferencyjno-szkoleniowe. Zapewniamy wysokiej klasy sprzęt multimedialny, profesjonalną obsługę techniczną, która 
spełnia najwyższe wymagania. Sale konferencyjne są klimatyzowane i umożliwiają komfortowe spotkania szkoleniowo-biznesowe.

warmińsko-mazurskie

HOTEL MASOVIA

55 miejsc
3 pokoje 1-os.
26 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

60 osób

restauracja cafe parkingwi-fi

GaleriaOpis

Telefon 1:+ 48 87 737 13 22
Telefon 2: +48 87 735 20 90 
Fax:+ 48 87 732 79 11 

E-mail: recepcja@hotelmasovia.pl
Web: www.hotelmasovia.pl

Logo Kontakt

www.HotelMasovia.pl
ul. Dąbrowskiego 8 
11-500 Giżycko 

1 pokój

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:

http://www.Hotton.pl
http://www.Hotton.pl
http://www.HotelMasovia.pl
http://www.HotelMasovia.pl
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małopolskie

Hotel Wawel położony jest w historycznym centrum 
Krakowa. Doskonała lokalizacja  sprawia, że zaledwie 
w kilka minut można się znaleźć na Rynku Głównym, 
wśród gotyckich i barokowych kościołów, muzeów, 
w Zamku Królewskim i na żydowskim Kazimierzu, 
odwiedzić mnóstwo kawiarni, pubów, restauracji 
i sklepów. 
Hotel zlokalizowany w uroczym zaułku staromiejskiej 
ulicy, w pobliżu kościoła św. Józefa, posiada 
atrakcyjny wygląd a atmosfera wnętrz hotelu tworzy 
klimat sprzyjający odpoczynkowi.
Przytulność, wygoda i komfort stylowych pokoi zaspokoją najbardziej subtelne wymagania. Różnorodność pełnych harmonii i elegancji wnętrz sprawi, że odnajdą dla siebie tu 
właściwe miejsce zarówno ludzie nauki, biznesmeni, dyplomaci, turyści jak i rodziny w czasie swych weekendowych bądź dłuższych pobytów. Hotel, w swych kameralnych 
klimatyzowanych pokojach  może przyjąć równocześnie 80 osób.  
Do dyspozycji gości, na potrzeby spotkań hotel dysponuje kompleksowo przygotowaną salą konferencyjną. Po spotkaniach biznesowych lub całodziennym zwiedzaniu miasta 
i okolic  hotel zaprasza do korzystania z nowoczesnego zaplecza wellness. Jako jeden z nielicznych krakowskich hoteli  posiada szklaną oranżerię, z której roztacza się  widok na 
uroczy dziedziniec, gdzie latem można usiąść przy kawiarnianych stoliczkach, wśród kwiatów i szumu wody z fontanny, delektując się  intymnością miejsca.

HOTEL WAWEL

80 miejsc
1 apartament
9 pokoi 1-os.
28 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

23 osoby

restauracja wi-fi centrum 
rekreacji 

jacuzzi, łaźnia parowa

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 12 42 41 300
Fax: +48 12 42 41 333

E-mail: hotel@hotelwawel.pl
Web: www.hotelwawel.pl

Logo Kontakt

www.HotelWawel.pl
ul. Poselska 22
31-002 Kraków

Hotel Wit Stwosz*** , położony w sercu starego 
Krakowa (2 minuty-Rynek Główny, 10 minut-
Dworzec Główny PKP i PKS, 20 minut-Lotnisko 
Balice) łączy XVI w. zabytkowe wnętrza z kom-
fortem i nowoczesnością. 
Do dyspozycji gości oddajemy 63 miejsca 
noclegowe w pokojach 1,2, 3-osobowych oraz 
apartament. Każdy pokój posiada klimatyzację, 
łazienkę z prysznicem, telefon, TV-sat., 
bezpłatny dostęp do stacjonarnego i bezprze-
wodowego Internetu.
Na miejscu wytworna restauracja serwuje dania staropolskie. W Hotelu znajduje się w pełni wyposażona sala konferencyjna na 55 osób oraz biuro organizacji 
imprez turystycznych. Hotel posiada windę, zapewniamy całodobowy strzeżony parking.

Nasz życzliwy personel zapewni Państwu najlepsze warunki do spokojnej pracy i wypoczynku.

małopolskie

HOTEL WIT STWOSZ

63 miejsc
1 apartament
8 pokoi 1-os.
8 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

55 osób

restauracja parkingwi-fi

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 12 429 60 26 
Telefon 2: +48 12 429 60 42
Fax: +48 12 429 61 39 

E-mail: hotel@wit-stwosz.com.pl 
Web 1: www.wit-stwosz.com.pl 
Web 2: www.hotelws.pl

Logo Kontakt

www.Wit-Stwosz.com.pl 
ul. Mikołajska 28
31-027 Kraków 

13 pokoi

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:

http://www.HotelWawel.pl
http://www.HotelWawel.pl
http://www.Wit-Stwosz.com.pl
http://www.Wit-Stwosz.com.pl
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Dwór Carski  znajduje się w  Spale, miejscowości 
oddalonej o ok. 110km od Warszawy i 60km od 
Łodzi. Obiekt położony jest na terenie Spalskiego 
Parku Krajobrazowego- atrakcyjnym miejscu 
centralnej Polski. 
Jest to zabytkowy obiekt o charakterze 
luksusowego pensjonatu, wybudowany na prze-
łomie XIX i XX w. Swoimi wnętrzami i wystrojem 
nawiązuje do tradycji pobytu carskiej rodziny 
Romanowów w Spale.
W obiekcie  znajduje  się  1  pokój  jednoosobowy, 
8 pokoi dwuosobowych i 1 apartament, a także klimatyzowana sala konferencyjna.
To doskonałe miejsce na wyjazdy szkoleniowo - integracyjne i pobyty wypoczynkowe dla grup do 21 osób. Obok dworu znajduje się parking strzeżony. Goście mogą 
korzystać z urządzeń rekreacyjnych i SPA hotelu Mościcki  Resort & Conference****. Kameralna atmosfera i luksusowy wystrój zadowolą najbardziej  wymagających 

łódzkie

DWÓR CARSKI

21 miejsc
1 apartament
1 pokoi 1-os.
8 pokoi 2-os.

parkingwi-fi

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 44 710 05 11
Telefon 2: +48 606 650 020
Fax: +48 44 710 05 11

E-mail: marketing@dworcarski.pl
Web: www.dworcarski.pl

Logo Kontakt

www.DworCarski.pl  
ul. Nadpiliczna 3
97-215 Spała

sala
konferencyjna

Dwór Carski

Dworek nad Regą to niewielki kameralny obiekt 
położony na obszarze 6 hektarów zieleni w Nowielicach. 
Jest to niezwykle malowniczy zakątek województwa 
zachodniopomorskiego, jednego z najpiękniejszych, 
a zarazem najczystszych regionów Polski. Nasz 
Dworek to kameralne miejsce, do którego zaprasza-
my wszystkich pragnących posłuchać ciszy i zanurzyć 
się w prawdziwej sielskiej i leniwej atmosferze.
Zadbamy o to, aby każdy z naszych Gości czuł się jak 
u siebie w domu i był traktowany wyjątkowo. 
Oferujemy jedynie 27 pokoi. Oprócz wypoczynku proponujemy naszym Gościom ucztę dla podniebienia w restauracji, której kulinarne przysmaki powstały m.in. na bazie 
starych babcinych receptur. Wszystkich pragnących poprawić wygląd i kondycję ciała nasz wykwalifikowany personel zaprasza do gabinetów kosmetycznych, odnowy 
biologicznej i SPA oferujących szeroki wachlarz zabiegów pielęgnacyjnych oraz masaży orientalnych.
Dla miłośników czynnego wypoczynku proponujemy kryty basen, saunę, kort tenisowy, mini golf, spływy kajakowe, wędkowanie, Nordic Walking, siatkówkę oraz inne 
aktywności.Malownicze  położenie Dworku nad Regą jest wymarzonym miejscem na organizację wyjątkowych wydarzeń do których z pewnością należy wesele.
Naszą ofertę kierujemy również do firm, którym udostępniamy sale konferencyjne z możliwością organizacji szkoleń oraz imprez integracyjnych.

zachodnio-pomorskie

DWOREK NAD REGĄ 

85 miejsc
9 apartamentów
18 pokoi 2-os.

3 sale
konferencyjne

w sumie ponad 280 m

restauracja cafe parkingwi-fi

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 91 38 70 687 
Telefon 2: +48 602645644
Fax: +48 91 38 70 688

E-mail: hotel@dworek-rega.pl
Web: www.dworek-rega.pl

Logo Kontakt

www.dworek-rega.pl
ul. Nowielice 1
72-320  Trzebiatów

OBIEKT RODZINNY NIESKATEGORYZOWANY

2

centrum
rekreacji

siłownia/
fitness

(od czerwca 2012)

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:

http://www.DworCarski.pl
http://www.DworCarski.pl
http://www.dworek-rega.pl
http://www.dworek-rega.pl
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Centrum Szkoleniowe Pałac Bagatela z uwagi na swoją 
lokalizację (zamknięty dla osób z zewnątrz, monitorowany 
i ogrodzony teren, położony 3 km od drogi, w głębi lasu) oraz 
wysokiej klasy wyposażenie stanowi idealne miejsce do 
prowadzenia konferencji, szkoleń, spotkań Zarządów, poufnych 
rozmów i negocjacji biznesowych.
W ramach zaplecza konferencyjnego przygotowaliśmy salę 
konferencyjną umożliwiającą, w zależności od układu, 
podjęcie różnych grup: do 20 uczestników – przy stole 
naradowym, z komfortowymi fotelami skórzanymi oraz do 
40 uczestników – ustawienie kinowe, z krzesłami.
Sala wyposażona jest w automatyczną klimatyzację, system całkowitego zaciemnienia, pełnego nagłośnienia, dwa ekrany, dwa projektory 
multimedialne, odtwarzacz DVD, rzutnik folii, magnetowid SVHS, kamerę wideo, cztery flipcharty, wskaźnik laserowy, internet 
bezprzewodowy. Zaplecze konferencyjne uzupełniają dwie sale kominkowe. 
Do dyspozycji gości oddajemy 9 pokoi 2-osobowych i apartament oraz bogate zaplecze rekreacyjne. 

wielkopolskie
PAŁAC BAGATELA 
KSIĄŻĄT RADZIWIŁŁÓW

20 miejsc
1 apartament
9 pokoi 2-os.

sala
konferencyjna

40 osób

cafe parkingwi-fi

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 62 733 87 75
Telefon 2: +48 692 628 599
Fax:  +48 62 733 88 02

E-mail: kontakt@bagatela.com.pl
Web: www.bagatela.com.pl

Logo Kontakt

www.Bagatela.com.pl
Czekanów, ul. Środkowa 95
63-410 Ostrów Wlkp.

siłownia/
fitness

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:

http://www.Bagatela.com.pl
http://www.Bagatela.com.pl


Zapraszamy do zgłoszenia hoteli i obiektów 

konferencyjnych do przewodnika na rok 2013.

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie pod adresem

 od dnia 1 czerwca 2012.

 

www.iprofesor.pl/przewodniki 

Platforma łącząca ludzi nauki

GUIDE 2012GUIDE 2012/

DZIEKUJEMY,
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w trosce o środowisko naturalne wydawnictwo 
iProfesor zastąpiło materiały papierowe ich 
elektronicznymi odpowiednikami

Projekt iProfesor to obecnie największa społeczność Polskich 

Naukowców na świecie. Platforma iProfesor została stworzona z myślą 

o intensyfikacji współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska 

naukowego w naszym kraju. Obecnie stanowi ona najdynamiczniej 

rozwijający się tego typu projekt w Polsce i jedną z niewielu takich 

inicjatyw w Europie. Projekt otrzymał wsparcie finansowe Unii 

Europejskiej w ramach działania 8.1. POIG. 

Partnerzy oraz Patroni Projektu iProfesor:

•  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
•  Ośrodek Przetwarzania Informacji;
•  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
•  Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
•  Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
•  Business Centre Club;
•  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:

http://www.iprofesor.pl/przewodniki


Platforma łącząca ludzi nauki

GUIDE 2012GUIDE 2012/
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