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Biznesowa Oferta 
#konferencje #szkolenia #integracje #eventy 

 
       

 

 
Szanowni Państwo, 
 
Miło Nam, że zainteresował Państwa ApartHotel Hubertus, który mieści w sobie współczesne 
udogodnienia, takie jak centrum konferencyjne, klimatyczną restaurację, funkcjonalną salę balową, 
salę oranżerii z wyjściem na ogród oraz stajnię jeździecką z halą namiotową na 400 osób. 
 

Hubertus to innowacyjny, ekologiczny obiekt, który wyróżnia się wysokim standardem pokoi oraz 
tradycyjnymi daniami kuchni polskiej i nowinkami kulinarnymi Europy. 
 
Jesteśmy idealnym miejscem do organizacji: 
 

• Konferencji 
• Szkoleń 
• Eventów plenerowych 
• Wesel 
• Bankietów 
• Imprez rodzinnych 
• Cateringów  

 
 

Centrum konferencyjne 
 

Nowoczesny system multimedialny stanowi gwarancję odniesienia sukcesu każdego spotkania 
biznesowego. 
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy szeroką ofertę usług konferencyjnych w trzech 
przestronnych i klimatyzowanych salach, zapewniając komfort dla 150 osób. 
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Powierzchnie sal konferencyjnych – 250m² 

        SALA     POWIERZCHNIA SALI 

 
Balowa   180m² 

 
Konferencyjna      34m² 

 
Komodowa      36m² 

 
 

Prezentacja konferencyjna 

Liczba miejsc 

 Układ TEATRALNY Układ SZKOLNY Układ PODKOWA 

 
Balowa 110  80  80 

 
Konferencyjna 40  30  30 

 
Komodowa 30  20  20 

 
 

Wyposażenie sal konferencyjnych 

 

• Ekran 

• WiFi 

• Klimatyzacja 

• Flipchart z markerami 
• Nagłośnienie z mikrofonem 

• Projektor multimedialny 

• Zaciemnienie Sali 
 

Przerwy kawowe  

        Warianty     wersja jednorazowa   wersja całodzienna 

 
kawa, herbata, woda mineralna    10pln/os.   16pln/os. 

 
kawa, herbata, woda mineralna, ciasteczka   16pln/os.   30pln/os. 

 
kawa, herbata, woda min., soki, ciasteczka   18pln/os.   42pln/os. 
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Propozycje menu 

        Poniżej przykładowe propozycje menu. Realizujemy także indywidualne pomysły.      

Menu serwowane / bufet szwedzki 

(do posiłków proponujemy: wodę niegazowaną z cytryną w dzbankach GRATIS) 

 
 

Zestaw nr 1 
 
Zupa 
Bulion grzybowy z kluskami 
 
Dania główne 
Smażony filet z dorsza podany na 
puree z zielonego groszku z sosem 
porowym i gratine 
 
Deser 
Szarlotka podana na sosie 
karmelowym 
 
Cena 60pln / os. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zestaw nr 2 
 
Zupa 
Krem z pomidorów ze świeżą bazylią 
 
Danie główne 
Pieczeń wieprzowa na ciemnym sosie 70g 
De volaille z masłem i pietruszką 80g 
Penne ze szpinakiem 
Ziemniaki z wody z koperkiem 
Mix warzyw sezonowych 
 
Deser 
Ciasto domowego wypieku 
 
Cena 80pln/os. 
 
 
Do posiłków i podczas wieczoru 
proponujemy zestawy napoi bez limitu, w 
następujących wariantach: 
 
- 15pln/os. (woda niegazowana w 
dzbankach z cytryną, napoje owocowe w 
dzbankach) 
- 25pln/os. (woda niegazowana w 
dzbankach z cytryną, napoje owocowe w 
dzbankach, napoje gazowane 1l) 
 
Dysponujemy szerokim wachlarzem 
alkoholi (podane ceny zawierają 23% VAT) 
– keg 20l piwa Grimbergen – 420pln 
- open bar do 4h – 85pln/os. (wódka, piwo, 
wino house), przy min. 10 osobach, 
- opłata korkowego (za wniesienie 
własnego alkoholu) – 15pln/os. 
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Oferta hotelowa  
 

W naszej ofercie są pokoje jedno-, dwu- oraz trzyosobowe. Stylistyka i wystrój wnętrz pokoi 
nawiązuje do stylu rustykalnego, kojarzonego z domowym ciepłem i spokojem, z którym spotykają 
się Państwo właśnie w naszym hotelu. 
 
W każdym z pokoi do dyspozycji są: biurko z krzesłem do pracy i stosownym oświetleniem, łóżka (w 
poszczególnych rozkładane sofy), telewizor, klimatyzacja dwustrefowa. 
 
Hotel liczy sobie 16 pokoi, w których zakwaterować można około 50 osób (łącznie z rozkładanymi 
sofami, jako dostawkami). 
 

Ceny pokoi (zawierają śniadania) 
 

Jednoosobowy   190pln 
 

Dwuosobowy      230pln 
 

Trzyosobowy      320pln 
 
 

 

Usługi dodatkowe  
 

Pobyt w Aparthotelu Hubertus, to relaks w otoczeniu lasów, stawu i wolnej natury. Udostępniamy 
kijki do Nordic Walking oraz zestawy do wędkowania (bezpłatnie), jak również rowery turystyczne 
(odpłatnie). 
 
W kompleksie znajduje się profesjonalna stajnia wraz z wyspecjalizowanym zespołem instruktorów, 
gdzie można zapoczątkować, bądź udoskonalić swoje umiejętności jeździeckie. 
 
Cena przykładowej jazdy konnej dla początkujących (na lonży) - 80pln/ 30minut. 
 

        

Zapraszamy 
Do 

Hubertusa ! 
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