
Witamy w Green Mountain Hotel***** 
i Green Apartments – eleganckim 
resorcie należącym do grupy Górskie 
Resorty, położonym w malowniczym 
zakątku Karkonoszy, w prestiżowej 

części Karpacza – Wilczej Porębie. 
Połączenie elegancji i bliskości natury 
sprawią, że każde spotkanie w tym 
miejscu będzie wyjątkowe i inspiru-
jące. Obiekty oferują funkcjonalną 

przestrzeń konferencyjną, komforto-
we pokoje i apartamenty w wysokim 
standardzie oraz stylową strefę Spa & 
Wellness – czego więcej potrzeba do 
udanego wydarzenia biznesowego? 

Green Mountain Hotel*****  
oraz Green Apartments 
KARPACZ

DLACZEGO MY?

Wyjątkowe położenie u podnóża 
Śnieżki i w zielonej otulinie  

Karkonoskiego Parku Narodowego 

Możliwość zorganizowania  
spotkania w plenerze

Wybrane apartamenty z sauną 
w Green Apartments 

Salon kosmetyczny dr Irena Eris  
Beauty Partner

M I 
C E

400 m2 przestrzeni  
biznesowej

255 miejsc 
postojowych

Strefa Spa  
& Wellness i siłownia

268 pokoi 
i apartamentów

2 restauracje Przechowalnia 
i wypożyczalnia sprzętu

6 sal konferencyjnych Lobby Bar Apartamenty 
z prywatną sauną

380 uczestników szkoleń Dr Irena Eris 
Beauty Partner

Bliskość Karkonoskiego  
Parku Narodowego



POŁOŻENIE 

Nasz kompleks zaszyty jest w karko-
noskim lesie, który można podziwiać  
z okien większości sal konferencyj-
nych. Spotkanie w takim miejscu to 
sama przyjemność! A po godzinach 
można wybrać się na szlak lub zorga-
nizować integrację w plenerze. 

JEDZENIE

Kulinarna fantazja oraz przygotowane 
z pieczołowitością dania z regional-
nych składników to znak rozpoznaw-
czy restauracji Green, mieszczącej 
się w Green Mountain Hotel*****. 
Natomiast w części apartamentowej 
znajduje się włoska Restauracja Albe-
ro, serwująca najlepszą pizzę w mie-
ście.  Na grupy czeka specjalne menu, 
skomponowane przez Szefa Kuchni.

USŁUGI HOTELOWE

Komfort i wysoki poziom usług to 
wyznaczniki udanego pobytu bizne-
sowego. W naszej ofercie znajduje 
się 137 5-gwiazdkowych pokoi 
hotelowych i 131 apartamentów. 
Oprócz tego hotel dysponuje strefą 
Spa & Wellness, parkingiem z 255 
miejscami postojowymi oraz salo-
nem dr Irena Eris Beauty Partner, 
który oferuje luksusowe  
zabiegi SPA. 

CZAS WOLNY

Biznes to nie tylko praca – to także 
relacje. Pobyt w Green Mountain 
Hotel***** i Green Apartments to 
świetna okazja do zebrania nowych 
doświadczeń oraz przeżycia miłych 
chwil w gronie współpracowników. 
Dzięki wyjątkowemu położeniu  
i mnogości atrakcji w okolicy, możemy 
maksymalnie dopasować ofertę do 
potrzeb i możliwości grupy, zapewnia-
jąc doznania, które na długo pozosta-
ną w pamięci uczestników. 
 

[…]Dziękujemy za bardzo dobrą organizację szkolenia z impre-
zą wieczorną w Państwa hotelu. Jesteśmy pod wrażeniem nie 
tylko obiektu, który rzeczywiście wyróżnia się na tle polskich 
hoteli (jest imponujący i cieszy fakt, że takich obiektów w 
naszym kraju przybywa), ale również Państwa personelu.

Firma Rector

“



SALE KONFERENCYJNE

One  
84,50 m2

72 os. 40 os. 35 os. 40 os. 70 os. 32 os.

Two  
63 m2

49 os. 35 os. 30 os. 30 os. 50 os. 24 os.

Three  
84,50 m2

72 os. 40 os. 35 os. 40 os. 70 os. 32 os.

Four
86,90 m2

72 os. 40 os. 35 os. 50 os. 70 os. 40 os.

One to Four
304,41 m2

380 os. 150 os. 110 os. 180 os. 250 os. 144 os.

Five
41,50 m2

33 os. 20 os. 20 os. 20 os. 30 os. 18 os.

Six
33 m2

30 os. 20 os. 20 os. 30 os. 25 os. 24 os.

teatralny szkolny podkowa bankietowy
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koktajlowy kabaret

Sala One 84,50 m2

układ teatralny 72 os.

Przykładowy  
układ

SALA ONE



Górskie Resorty to grupa 
renomowanych obiektów 
w malowniczych zakątkach 
polskich gór. Wyróżniają 
je nie tylko starannie 
wyselekcjonowane lokalizacje, 
ale też przestronne  
i komfortowe wnętrza oraz 4-  
i 5-gwiazdkowy serwis. W naszej 
zróżnicowanej, nowoczesnej 
bazie hoteli i aparthoteli goście 
znajdą wszystko, co potrzebne – 
zarówno do udanego spotkania 
biznesowego, jak i wypoczynku. 
Jako grupa stawiamy przede 
wszystkim na profesjonalne 
podejście do gościa oraz 
unikalne doświadczenia, 
możliwe dzięki ofercie  
szytej na miarę.

KRAKÓW

www.green-mountain.pl
www.green-apartments.pl

Instagram

Facebook

ul. Sarnia 21
58-540 Karpacz
mice@green-mountain.pl
+48 539 310 900
+48 660 701 030 
+48 696 499 765

KONTAKT

GÓRSKIE RESORTY

www.gorskie-resorty.pl


