2021

Oferta Hotelu AZYL
DLA BIZNESU
AZYL Hotel & Restauracja & Grill

O NAS
Chcielibyśmy zaprosić Państwa
do zapoznania się z naszą biznesową ofertą
konferencyjną i noclegową.
Azyl to sala w doskonałej lokalizacji, komfortowe
noclegi, smaczna kuchnia i świetne miejsce na
kameralne spotkania biznesowe lub konferencje..

CO OFERUJEMY?
Kompleksowo wyposażone sale konferencyjne
Noclegi w pokojach o urozmaiconym standardzie w
w przystępnej cenie
Pyszne śniadania w formie bufetu szwedzkiego
Bogaty wybór menu w Azylowej restauracji
Transport firmowy z lotniska/ transport do
Wrocławia
Możliwość zamówienia usługi prania
Kompleksowa organizacja szkoleń/konferencji/
/spotkań służbowych/przerw lunchowych
Możliwość zorganizowania szkolenia lub konferencji
w plenerze
Przestronny, darmowy parking dla Gości

GDZIE JESTEŚMY?
Tylko 12 minut autostradą A4 od Wrocławia
20 minut od Portu Lotniczego we Wrocławiu
Dogodny dojazd zarówno od strony Wrocławia
i Zgorzelca

W SKRÓCIE

P

MIEJSCA NA WASZE
SPOTKANIE
RESTAURACJA
Restauracja Azyl to miejsce zlokalizowane w sercu
Dolnego Śląska, zaledwie kilkanaście minut od
Wrocławia. Restauracja choć znajduje się w pobliżu
autostrady A4, to dobrze ukryta jest przed zgiełkiem
i wielkomiejskim hałasem. To co ją wyróżnia to jej
niezwykłe otoczenie. Położona jest bowiem wśród
pięknego, ogromnego ogrodu, z małym stawem w jego
sercu, z licznymi alejkami, zakamarkami i piękną o
każdej porze roślinnością. Wszechobecna tu przyroda
sprzyja spotkaniom i relaksowi.

RESTAURACJA LETNIA
Latem Goście mogą korzystać z Restauracji Letniej,
którą wyróżnia bliskość natury. Zarówno wokoło,
jak i na talerzu.
To miejsce, gdzie Kucharze na oczach Gości
przygotowują potrawy z grilla węglowego,
gdzie można skosztować ryb i mięs prosto z azylowej
wędzarni, pysznego wiejskiego chleba
oraz smarowideł i nalewek Szefa Kuchni.
To miejsce z leżakami na trawie, dobrymi trunkami
i luźną atmosferą.

GROTA SOLNA
W naszym ogrodzie stworzyliśmy również miejsce
idealne na relaks po spotkaniu biznesowym czy
szkoleniu lub konferencji, w którym można totalnie
wrzucić na luz i na chwilę zapomnieć o codziennych
obowiązkach. A przy okazji zażyć potężną dawkę jodu
i innych cennych mikroelementów.
GROTA SOLNA to nowość w naszej ofercie.
Ukryta w zakamarkach naszego ogrodu, z klimatycznym
wnętrzem, leżakami i małymi stolikami zaprasza żeby
zaszyć się w niej, wygodnie rozsiąść i po prostu
odpocząć.

MIEJSCA NA SZKOLENIE LUB KONFERENCJĘ

SALA SZKOLENIOWO
- KONFERENCYJNA
Do Państwa dyspozycji oddajemy nowoczesną
i kompleksowo wyposażoną Salę Konferencyjną
z pięknym widokiem na ogród.
W Sali Konferencyjnej zorganizować możemy
spotkanie dla 30 osób w układzie
konferencyjnym i dla 60 w układzie teatralnym.
Sala wyposażona jest:
w system zaciemniający
ekran projekcyjny
rzutnik
flipchart
Sala posiada bezpośrednie wyjście na ogród,
a system drzwi przesuwnych daje dostęp
do świeżego powietrza i umożliwia wietrzenie
sali.
Sala posiada
INDYWIDUALNĄ KLIMATYZAJCĘ!

Doskonale nadaje się na mniejsze spotkanie
firmowe, jak i większą konferencję.
WYNAJEM SALI:
615zł / dzień
100zł / 1h

MAŁA SALA SZKOLENIOWA
W HOTELU
W naszej ofercie posiadamy także:
Małą Salę Konferencyjną w Hotelu.
Doskonale nadaje się na spotkanie do 10 osób,
zapewniając przy tym niezbędną ciszę
oraz spokój.
Idealnie sprawdzi się przy kameralnych
spotkaniach firmowych, szkoleniach
czy rozmowach rekrutacyjnych.
Sala wyposażona jest:
ekran projekcyjny
rzutnik
flipchart
Sala posiada
INDYWIDUALNĄ KLIMATYZAJCĘ!
WYNAJEM SALI do 8 osób:
310zł / dzień
WYNAJEM SALI powyżej 8 osób:
460zł / dzień

BUFET
KONFERENCYJNY
BUFET KAWOWY
STANDARDOWY
Ciastka bankietowe
Kawa i herbata b/o
Woda mineralna b/o
30zł / os

BUFET KAWOWY
Z CIASTAMI
Ciastka bankietowe
Sernik wiedeński
Szarlotka
Kawa i herbata b/o
Woda mineralna b/o
47zł / os

BUFET KAWOWY
Z KANAPKAMI
Ciastka bankietowe
Kanapki bankietowe (3szt/os)
Kawa i herbata
Woda mineralna b/o
Soki owocowe b/o
50zł / os

Możliwość przygotowania bufetu
według indywidualnych ustaleń,
z przekąskami na słodko i słono, dipami,
czy owocami.
Uwzględnimy wszystkie rodzaje diet:
wegetariańską, wegańską, bezglutenową
i bezlaktozową
Szczegółowych informacji udziela
Dział Sprzedaży i Organizacji Imprez.

MENU NA LUNCH
ZUPA

ZUPA

ZUPA

Żurek z jajkiem i kiełbasą

Krem pomidorowy z kleksem
śmietany i listkiem bazylii

Potage porowoziemniaczany

DANIE GŁÓWNE

DANIE GŁÓWNE

Roladka z kurczaka
ze szpinakiem
Ryż
Surówka z białej kapusty

Gulasz wieprzowy
Kluski śląskie
Buraczki

NAPOJE
Soki owocowe

NAPOJE
Soki owocowe

NAPOJE
Soki owocowe

50ZŁ / OS

50ZŁ / OS

50ZŁ / OS

DANIE GŁÓWNE
Pstrąg z masłem cytrynowym,
kaszą jaglaną i surówką
sezonową

*możliwość przygotowania menu według indywidualnych ustaleń.
uwzględniamy osobne menu dla wegetarian, wegan oraz osób z dietami pokarmowymi

Noclegi

CZĘŚĆ EKONOMICZNA
> 15 miejsc noclegowych
w standardzie ekonomicznym
> cena noclegów przy wynajęciu wszystkich pokoi
> doba hotelowa:
> od 15.00 do 11.00
> koszt śniadania wynosi 30zł/os
Cena: 1100,00 zł (od 65 zł/os)

HOTEL ***
> 34 miejsca noclegowe w standardzie ***
CENNIK:
> pokój jednoosobowy - 179 zł
> pokój dwuosobowy - 212 zł
> apartament dla 3 osób – 272 zł
> doba hotelowa – od 15.00 – 11.00
>wcześniejsze zameldowanie
lub późniejsze wymeldowanie – 50 zł/pokój
> koszt śniadanie wynosi 30zł/os

Serdecznie zapraszamy!
Dział Sprzedaży i Organizacji Imprez
Daria Nowik
+48 695 103 012
imprezy@hotelazyl.pl

www.hotelazyl.wroclaw.pl

AZYL Hotel & Restauracja & Grill
ul. Popiełuszki 26
55-080 Kąty Wrocławskie

