marketing@ckbtitanic.pl

Oferta-Konferencje
Sala Konferencyjna lub Konferencyjno- Kawiarniana
Wynajem sali:
150 zł / godz. lub 1200/ dzień
/przy zamówieniu poczęstunku, noclegów cena ulega obniżeniu – możliwość negocjacji/
Ustawienie: (kino, podkowa, szkolne)
Ekranw cenie sali
Flipchartw cenie sali
Mikrofony bezprzewodowew cenie sali
Zaciemnienie sali- zasłony
na wyposażeniu sali
Rzutnik multimedialny:
w cenie sali
Przerwa kawowa (można zestawiać dowolne przerwy kawowe o dowolnych godzinach):
Kawa, herbata
Kawa, herbata, mieszanka ciastek kruchych
Kawa, herbata, mieszanka ciastek kruchych, woda
Kawa, herbata, mieszanka ciastek kruchych, woda, soki
Kawa, herbata, mieszanka ciastek kruchych, woda, soki, ciasta
Kawa, herbata, mieszanka ciastek kruchych, woda, soki, kanapki
Kawa, herbata, mieszanka ciastek kruchych, woda, soki, kanapki, ciasta

5 zł/ os.
8 zł/ os.
9 zł/ os.
12 zł/ os.
16 zł/ os.
20 zł/ os.
22 zł/ os.

Kawa, herbata, kanapki

12 zł/ os.

Kawa, herbata, ciasta

12 zł/ os.

Serwis kawowy ciągły (uzupełniany)

powyższe ceny x 2

Obiad, Lunch (Sala Kawiarnia/Restauracja)
Od 30 zł do 35 zł/ os. (z deserem- np. ciasto)
Cena obiadu zależy od: rodzaju obiadu, ilości osób, rodzaju i wielkości przedsięwzięcia.
Na ciepło (w postaci zasiadanej):
Zupa dnia oraz np.:
 Karkówka w sosie chrzanowym
 lub Pierś z kurczaka w sosie szpinakowym z oliwkami
 lub Soczysta pularda drobiowa z sosem musztardowym
 lub Schab z kapustą zasmażaną
 lub Schab zapiekany z mozzarelką i pieczarkami
 lub Ryba w sosie koperkowo-śmietanowym
+ ziemniaki opiekane/gotowane/purre + surówka
 Soki, Woda mineralna z cytryną
W postaci lunchu na stojąco:
(cena kształtowana jest indywidualnie w zależności od rodzaju dań, ilości osób itd.)
Przykład dla ok. 40 osób:
40 zł/ os.









Indyk w maladze z żurawiną
Półmiski wędlin
Festiwal babeczek z pastami
Kanapki dekoracyjne
Pieczywo
Pikle, marynaty, sosy dodatki
Owoce
Soki, woda mineralna

Alkohol
Wódka Sobieski, Żubrówka, Bols
Wódka Finlandia, Absolut
Piwo Żywiec KEG
Piwa Butelkowe Lech, Żubr, Warka, Żywiec, Tyskie
Wina
Wina musujące

60 zł/ 0,5L
80 zł/ 0,5L
6 zł/ 0,5L
7 zł/ 0,5L
od 35 zł/ but.
od 50 zł/ but.

Istnieje możliwość zamówienia określonej z góry ilości alkoholi w cenie uzgodnionej indywidualnie.

Pokoje noclegowe Titanic (w nawiasie liczba pokoi)
Pokoje z pojedynczym łóżkiem (2)

dla 1 osoby:

155 zł (cena regularna 165 zł)/ doba

Pokoje dla 1 osoby z szerokim łożem (14)

dla 1 osoby:
dla Pary:
dla 2 osób:
dla 1 osoby:
dla 3 osób:
dla 2 osób:
dla 1 osoby:

160 zł (cena regularna 170 zł)/ doba
180 zł (cena regularna 200 zł)/ doba
180 zł (cena regularna 200 zł)/ doba
160 zł (cena regularna 170 zł)/ doba
230 zł (cena regularna 250 zł)/ doba
200 zł (cena regularna 220 zł)/ doba
180 zł (cena regularna 200 zł)/ doba

dla 2 osób:
dla 2 osób:

250 zł (cena regularna 320 zł)/ doba
250 zł (cena regularna 320 zł)/ doba

Pokoje dwuosobowe z dwoma łóżkami (7)
Pokój trzyosobowy (2)

Apartament małżeński
Apartament biznesowy

Pokoje wyposażone są w łazienki z prysznicem, komplety ręczników i kosmetyków hotelowych. W cenę
noclegu wliczony jest parking, dostęp do WiFi oraz śniadanie.
Mamy możliwość zakwaterowania gości w nieco odmiennej formie niż pokazana powyżej. Istnieje możliwość
zakwaterowania par z dziećmi oraz zorganizowania dostawki. Oferta jest wówczas dostosowywana
indywidualnie.

Dodatkowe informacje
Do dyspozycji gości hotelowych jest Restauracja TITANIC, czynna codziennie w godzinach od 12-22.
Istnieje możliwość zorganizowania imprezy integracyjnej w Restauracji lub Sali Faraon.

Uwagi i informacje nt. zamówienia
Ceny brutto, podlegają negocjacjom, usługi i menu podane przykładowo.
ZAMÓWIENIE powinno zawierać informacje o zamawiającym (dane do faktury), zamawianych
usługach, ilości osób, terminie i godzinach ich wykonania, ustawienia sal, oraz uzgodnionych cenach, a także o
formie płatności.
Przy płatnościach przelewowych wymagane jest zamówienie na piśmie bądź faksem, oraz kopia
dokumentów rejestrowych firmy (wpis do ewidencji, nadanie nr NIP oraz REGON). Niekiedy przy płatnościach
przelewowych wymagamy przedpłaty.
Do czasu wpłynięcia oficjalnego zgłoszenia rezerwacji, termin pozostaje wolny. Wszystkie zdjęcia sal i
informacje dodatkowe dostępne są w internecie, na stronie www.ckbtitanic.pl
UWAGA: W przypadku odwołania rezerwacji w terminie późniejszym niż na 7 dni przed planowanym
przedsięwzięciem może skutkować obciążeniem kosztami rezerwacji sali wg stawki 500 zł/ dzień jako usługa
konferencyjna (od każdej zarezerwowanej sali).

