
Idealne miejsce na  
Twoją konferencję

OLYMPIC
HOTEL



Agora

Ustawienia: 

Powierzchnia sali: 

Wyposażenie sali:

Kinowe

Szkolne

Podkowa

30 os.

69 m2

Rzutnik

Ekran

Wi-Fi

Klimatyzacja

Flip chart

20 os.

20 os.



Atena

Ustawienia: 

Powierzchnia sali: 

Kinowe

Szkolne

Podkowa

80 os.

112 m2

60 os.

40 os.

Dodatkowe atuty:
System InstaShow BenQ, który pozwala  
na bezprzewodowe połączenie pomiędzy  
komputerem a rzutnikiem

Wyposażenie sali:
Rzutnik

Ekran

Wi-Fi

Klimatyzacja

Flip chart



Jupiter

Ustawienia: 

Powierzchnia sali: 

Kinowe

Szkolne

Podkowa

50 os.

69 m2

40 os.

30 os.

Dodatkowe atuty:
System InstaShow BenQ, który pozwala  
na bezprzewodowe połączenie pomiędzy  
komputerem a rzutnikiem

Widok na zieloną murawę pełnowymiarowego 
boiska piłkarskiego

Dostęp do holu sąsiadującego z salą, w której 
można zorganizować przerwę na kawę

Wyjście na taras

Wyposażenie sali:
Rzutnik

Ekran

Wi-Fi

Klimatyzacja

Flip chart



Hol przed salą Jupiter





Usługi  
cateringowe

Przerwa na kawę i herbatę:

Lunch:

Wersja podstawowa: kawa, herbata,  
woda mineralna, soki owocowe Krem z białych warzyw z prażonymi  

migdałami  

Eskalopki wieprzowe w sosie borowikowym  
z purée ziemniaczanym i marchewką  
glazurowaną

Krem pomidorowy z serkiem  
mascarpone i szynką prosciutto  

Sandacz w sosie porowym na makaronie  
tagliatelle oraz bukiet warzyw

Krem grzybowy z groszkiem  
ptysiowym 

Grillowana pierś z kurczaka z serem  
mozzarella, ryż z pesto oraz bukiet warzyw 

Panna cotta z musem owocowym 

Zestaw 1

Zestaw 2

Zestaw 3

Istnieje możliwość rozszerzenia menu
o dodatkowe pozycje: 

Ciastka kruche (100 g)

Miniwypieki cukiernicze 
(ptysie, klery, babeczki) 

Kanapeczki 

Owoce filetowane (150 g)

Smoothie owocowe 
z zieloną herbatą (200 ml)

Wszystkie dania przygotowujemy tak, by  
zaspokoić gusta nawet najbardziej wymagają-
cych Klientów. Podane zestawy to tylko przykła-
dy i na Państwa życzenie możemy zaserwować  
indywidualnie dobrane menu, również w opcji 
dietetycznej, wegetariańskiej lub wegańskiej. 



Atrakcje 
dodatkowe

Escape Room 

Nauka przygotowywania sushi pod okiem  
profesjonalnego sushi mastera

Degustacje win z profesjonalnym sommelierem

Występy artystyczne (m.in. pokazy iluzji,  
występ kabaretów, minikoncerty)

Symulatory 5D

Zabiegi spa (jacuzzi, sauna parowa, sauna  
fińska, hydromasaże) oraz gabinet masażu 
Leśny Zakątek

Zajęcia fitness z trenerami (cross, tabata, 
nauka prawidłowego biegania etc.) 

Wieczory tematyczne

Amica Tour — zwiedzanie najwyższego  
w Europie magazynu wysokiego składowania

Paintball

Turnieje piłkarskie na pełnowymiarowym 
boisku

Olimpiady sportowe

Grzybobranie

Przejażdżki rowerowe po Puszczy Noteckiej

Rejs barką po Warcie

Na miejscu:

W terenie:

Do Państwa dyspozycji oddajemy pub hotelo-
wy z wyjściem na taras. Jest to idealne miejsce  
do organizacji wieczoru integracyjnego, kolacji, 
grilla czy imprezy tanecznej. Ponadto w hote-
lu znajduje się siłownia, do której zapraszamy  
na integracyjne zajęcia sportowe. Na życzenie  
naszych Gości organizujemy również atrakcyjne 
zajęcia poza hotelem.

Taras Pubu Hat-Trick



Leśny Zakątek

Siłownia GYM+ Odnowa



Pokoje: 

Pokój SGL Pokój TWIN Pokój TWIN 
z dostawką

+

Pokoje typu Standard — cena ze śniadaniem  
oraz możliwością korzystania z siłowni i centrum  
odnowy biologicznej:

W przypadku rezerwacji wszystkich miejsc  
noclegowych, koszt apartamentów VIP oraz  
pokoju typu Studio jest taki sam, jak pokoi 
typu Standard. 

Wyposażenie pokoi:

TV

Łazienka

Wi-Fi

Klimatyzacja

Podstawowe  
produkty  
kosmetyczne

Noclegi
2 apartamentyVIP

Studio

Standard

1 pokój typu Studio

29 pokoi typu Standard (pokoje  
jednoosobowe i dwuosobowe  
z możliwością dostawek)
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Kontakt
ul. Leśna 15 A, 
64-510 Wronki

+48 67 25 45 500

www.hotel-olympic.pl

OLYMPIC
HOTEL


