
Promocja dla Firm

99 zł za osobę za dobę

Jak połączyć pracę z odpoczynkiem?
Wybierz na szkolenie nasz obiekt nad morzem!

Znajdziesz tu zarówno przestronne sale konferencyjne, jak i mniejsze
sale do pracy w niewielkich grupach. Ponadto nasz największy

apartament o powierzchni 75 m2 również może posłużyć jako sala
szkoleniowa.

Każda oferta kalkulowana jest indywidualnie według Państwa potrzeb.
W celu kalkulacji prosimy o kontakt z recepcją 58 774 44 11

W terminie: 1.01 – 30.04.2020
oraz 1.09 – 20.12.2020

Szkolenie, konferencja, spotkanie integracyjne teraz w promocyjnej cenie:



99 zł za osobę za dobę*
Nie czekaj - zarezerwuj pobyt dziś, a my pomożemy w organizacji.

Mamy wieloletnie doświadczenie i świetnie przygotowaną infrastrukturę dla biznesu.

W cenę wliczono:

- nocleg w pokoju dwuosobowym typu CLASSIC**(przy zakwaterowaniu dwóch osób w pokoju)
- śniadanie w formie bufetu z napojami
- BEZPŁATNĄ, profesjonalnie wyposażoną salę konferencyjną
- bezpłatne korzystanie ze strefy mini spa - sauny, solarium 8 min/osoba, siłowni, sali fitness
- 10% rabatu całe na menu restauracji Karczma Swojskie Jadło we Władysławowie
- parking monitorowany, ogrodzony, niestrzeżony
- 2 godziny gry w bowling podczas pobytu

Dodatkowo, oferta konferencyjna może zostać wzbogacona o:

- lunch serwowany od 25 zł/os
- kolacja od 45 zł/os
- kolacja uroczysta  od 100 zł/os
- przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, ciastka) od 12 zł / os
- ognisko od  25 zł / os
- uroczystą kolację bankietową
- dyskotekę
- dyskotekę z karaoke
- zespół z muzyką na żywo
- zajęcia w stylu team building, escape room
- kolację grillową w chacie biesiadnej z muzyką na żywo oraz przejażdżką wozami po lesie od 70 zł
za osobę (nie mniej niż 3500 zł)

Oferta dotyczy grup minimum 15 osobowych
Zapytaj o termin, a my przygotujemy ofertę dostosowaną indywidualnie do Twoich potrzeb:
tel. 58 774 44 11
dyrekcja@okulski.eu

http://www.lasiesta.pl/konferencje
http://okulski.eu/karczma-swojskie-jadlo/page/45/menu


* Przy pobycie 1 dobowym należy doliczyć opłatę za sprzątanie końcowe 30zł /pokój.
** Istnieje możliwość dopłaty do pokoju o wyższym standardzie.


