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Sal Konferencyjnych

SALA BILARDOWA



Wymiary sali: 14,2 m x 9,4 m
Wysoko�� sali: 4,5m i 5,5m, (do belki 3,4m)
Powierzchnia og�lna: 134 m2
Wyposażenie Sali: rzutnik multimedialny, podwieszany
ekran 2mx3m, nagło�nienie, 2 mikrofony, flipchart
Usytuowanie: 1 piętro (winda)
Dostęp do �wiatła dziennego: tak
Klimatyzacja: tak
Dodatkowe: możliwo�� połączenia z salą bilardową 
(drzwi łączące wys. 3, 1m szer. 3m)

LAWENDOWA
Sala



Wymiary sali: 11,6 m x 8,6 m
Wysoko�� sali: 4,5m i 5,5m, (do belki 3,4m)
Powierzchnia og�lna: 100 m2
Wyposażenie Sali: rzutnik multimedialny 
podwieszany, ekran 2m x 3m, nagło�nienie, 2 mikrofony, flipchart, bilard, barek
Usytuowanie: 1 piętro (winda)
Dostęp do �wiatła dziennego: tak
Klimatyzacja: tak
Dodatkowe: możliwo�� połączenia z salą lawendową
(drzwi łączące wys. 3, 1m szer. 3m)

BILARDOWA
Sala



Wymiary sali: 5,74 m x 3,23m x3,2m
Powierzchnia og�lna: 18 m2
Wyposażenie: telewizor multimedialny, z łączem HDMI oraz USB, flipchart
Usytuowanie: II piętro, w skrzydle pokoi
Dostęp do �wiatła dziennego: tak, brak możliwo�ci zacienienia 
Klimatyzacja: tak
Dodatkowe: brak otwieranych okien, przeszklony dach, stałe ustawienie sali

KONFERENCYJNY2
Pokój

KONFERENCYJNY1
Pokój

Wymiary sali: 5,74 m x 3,23m x3,2m
Powierzchnia og�lna: 18 m2
Wyposażenie: telewizor multimedialny z łączem HDMI oraz USB, flipchart
Usytuowanie: parter, w skrzydle pokoi
Dostęp do �wiatła dziennego: tak
Klimatyzacja: tak
Dodatkowe: brak otwieranych okien, stałe ustawienie sali 



Powierzchnia og�lna: 180 m2
Usytuowanie: parter, przy Recepcji
Klimatyzacja: tak
Dodatkowe: brak otwieranych okien, bar, drewniany parkiet 4,2 x 4,2 m,
bankiet na około 100 os�b przy okrągłych stołach, 
fortepian bez możliwo�ci wyniesienia

Bankiety w Restauracji organizowane są tylko w przypadku wynajmu 
Hotelu na wyłączno��.

RESTAURACYJNASala



             marketing@lawendowetermy.pl

             664 124 264

                    Serafina Batarowicz               sbatarowicz@lawendowetermy.pl

                     Martyna Zuchniewicz            mzuchniewicz@lawendowetermy.pl

               
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Hotel uzyskał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej "Obiekt bezpieczny
higienicznie".

Na salach między uczestnikami zostaje zachowany dystans społeczny (przez co
maksymalne wykorzystanie sali ulega zmniejszeniu).

Wykorzystywany jest sprzęt firmy Daikin, kt�ry podczas spotkania oczyszcza
powietrze poddając je jonizacji.

Aby maksymalizowa� bezpiecze�stwo serwisy kawowe realizowane są TYLKO
wewnątrz sali szkoleniowej lub na życzenie klienta w oddzielnie wynajętej
zamkniętej sali. 

BEZPIECZNA PRZESTRZE�
Lawendowe Termy

Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY I MARKETINGU
Skontaktuj się
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszelkie pytania i płynnie przeprowadzą
przez proces rezerwacji, aż do samej realizacji spotkania.


