OFERTA KORPORACYJNA

Doskonała lokalizacja na terenie 17 ha lasu, zapewnia
spokój i ciszę, które pomagają skoncentrować się
wszystkim uczestnikom na temacie spotkania.

Luksusowy obiekt, w którym biznes doskonale
komponuje się z naturą, tworząc spójną całość…

Z dużych okien w salach konferencyjnych rozciąga
się piękny widok na sosnowy las. W miejscu, które
urzeka niepowtarzalnym urokiem, a natura łączy się

Luksusowy Hotel Las Woda****, to centrum biznesowe,
w którym na powierzchni 1300 m2 stworzyliśmy
niezwykle komfortową przestrzeń, pozwalającą
na organizację:

z ponadczasową elegancją, warto zorganizować
biznesowe

spotkania,

i

wyjazdy

firmowe

prestiżowe

integracyjne.

konferencje
Profesjonalna

obsługa i najwyższy standard świadczonych usług

• targów,

na długo pozostaną w pamięci uczestników. To

• eventów,

doskonały wybór dla grup biznesowych, które chcą

• kongresów,

uciec przed zgiełkiem miasta i pragną odzyskać siły

• szkoleń i konferencji.
Biznesowe spotkania, organizacja szkoleń, prestiżowej
prezentacji, eventu, czy konferencji wymaga nie tylko
profesjonalnego podejścia, ale także niezwykłej oprawy
klimatycznego miejsca oraz nietuzinkowych wrażeń.

w otoczeniu kojącej natury sosnowego lasu.

Będziemy zaszczyceni mogąc gościć
Państwa firmę w Parku Rekreacyjno –
Biznesowym Las Woda****

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI
ODDAJEMY:

• nowoczesne centrum konferencyjno – bankietowe
połączone z luksusowym hotelem
• 39 pokoi w Hotelu
• Domek pod Papugami
• 9 sal konferencyjnych
• Restaurację
• Sezonowy bar przy basenie zewnętrznym
• Bogate zaplecze rekreacyjno – sportowe
• Strefę SPA
• Bezpłatny parking na 200 aut i specjalny
parking dla autokarów

Poznaj nasze wielofunkcyjne sale konferencyjno bankietowe, aby dobrze zaplanować swoje spotkanie:
• 8 w pełni wyposażonych sal konferencyjnych
• Największa sala jest o powierzchni 550 m2
• Nowoczesny sprzęt audiowizualny (wysokiej klasy rzutniki
multimedialne z panoramicznym obrazem HD 16:9,
ekrany oraz wielostrefowe nagłośnienie)
• Mobilne Centrum sterowania salami
• Dowolna konfiguracja powierzchni konferencyjnej
• Różnorodność sal pod względem wielkości – mobilność ścian
• Strefa prezentacji samochodów
• Niezależne przyłącza prądowe o optymalnych parametrach
• Dźwiękoszczelność sal
• Dynamiczne oświetlenie LED
• Dostęp do światła dziennego
• Możliwość pełnego zaciemnienia

PODCZAS KONFERENCJI
ZAPEWNIAMY:
• Opiekę Biznes Plannera – od momentu przesłania autorskiej oferty
po koordynację spotkania i rozliczenie.
• Przygotowanie szczegółowego scenariusza pobytu wraz z wieczorami
tematycznymi, atrakcjami integracyjnymi oraz oprawę muzyczną
• Indywidualne podejście do każdego wydarzenia
Pełne wyposażenie sal konferencyjnych:
• notesy i długopisy

• ekrany i rzutniki

• flipcharty i mazaki

• bezpłatny dostęp do Internetu

• nagłośnienie i sprzęt audiowizualny

…CZAS RELAKSU
PO WYTĘŻONEJ PRACY…
Spotkanie firmowe to nie tylko konferencja, to także
relaks i integracja po szkoleniach. Zapraszamy do
zapoznania się z ofertą atrakcji hotelowych dla firm:
• Healthy Spine - jest to autorski program hotelu Las Woda.
Zajęcia dedykowane Państwa grupie, prowadzone są przez fizjoterapeutkę, która pomoże zrozumieć potrzeby kręgosłupa i
zaprezentuje przydatne ćwiczenia.

STREFA AQUA:

STREFA SPORTU:

STREFA ROZRYWKI:

• SPA podczas konferencji - oferta przygotowana jest specjalnie

• basen wewnętrzny z kaska-

• siłownia i sala fitness

• bilard

z myślą o Gościach biorących udział w konferencjach, szkole-

dą wodną i przeciwprądem

• Fit Park

• tenis stołowy

• basen zewnętrzny w okresie

• wypożyczalnia rowerów

• piłkarzyki

niach

letnim

• wypożyczalnia kijów

• jacuzzi

do nordic walking

• sauna fińska

• kort tenisowy

i spotkaniach biznesowych, którzy nie mają zbyt wiele

czasu na relaks.

TO NIE WSZYSTKO!

Zdecydowanym atutem obiektu jest też doskonała kuchnia. Specjalnie przygotowane menu konferencyjne, oparte jest o regionalne produkty najwyższej jakości
i odzwierciedla również sezonowość w ich dostępności.
Jako jeden z niewielu hoteli na specjalne zamówienie serwujemy potrawy,
dostosowane do specjalnych wymogów żywieniowych naszych Gości.
Oprócz potraw bezglutenowych czy wegańskich, możemy Państwu zapewnić
poczęstunki FIT, które nie tylko uprzyjemnią Państwu konferencję, ale również
poprawią samopoczucie Gości. Posiadamy także cukiernię z własnymi wypiekami,
dzięki czemu przerwy kawowe są prawdziwą przyjemnością.

USŁUGI GASTRONOMICZNE:
• lunche
• kolacje

• przerwy kawowe
• przekąski

• bankiety
• grille i ogniska

• catering
• live cooking

Nasze cztery gwiazdki to gwarancja standardu
i zobowiązanie, o które bardzo dbamy.
Oto kilka dowodów:

Renata Święcicka

Dyrektor Personalny
Mleczarnia TUREK Sp. z o.o.

Hotel Las Woda w Wildze (…), swoim profesjonalizmem, elastycznością i zaangażowaniem, zasługuje na daleko idące uznanie.
Indywidualne podejście oraz zaangażowanie
całego zespołu zasługują na najwyższą ocenę.

Dobre zrozumienie naszych oczekiwań,
zrozumienie biznesowych aspektów przedsięwzięcia oraz twórcze podejście do tematu
pozwoliło na szybką i efektowną realizację
przedsięwzięcia

Magdalena Babicka

Multipharma Polska Sp. z o.o.

Magdalena Anczewska
Avon Operations
Polska Sp. z o.o.

Cały personel jest nastawiony na spełnianie,
niebanalnych czasem, życzeń klientów podchodząc do każdego w bardzo indywidualny
sposób. To sprawia, że Gość czuje się tu przyjemnie, zabierając ze sobą miłe wspomnienia.
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