2022

HOTEL 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 przystępnej cenie
Pyszne śniadania
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

Noclegi
HOTEL STANDARD
> 15 miejsc noclegowych
w standardzie ekonomicznym
CENNIK:
> pokój jednoosobowy – 199 zł
> pokój dwuosobowy – 229 zł
> pokój trzyosobowy – 299
> pokój czteroosobowy – 329 zł

HOTEL ***
> 34 miejsca noclegowe w standardzie ***
CENNIK:
> Pokój jednoosobowy – 219 zł
> pokój dwuosobowy – 249 zł
> apartament dla 3 os – 329 zł
> doba hotelowa – od 15:00 – 11:00

OGÓLNE INFORMACJE
> doba hotelowa: od 15:00 do 11:00
> wcześniejsze zameldowanie
lub późniejsze wymeldowanie – 50 zł/pokój
> koszt śniadania wynosi 40 zł/ os
> możliwość zamówienia dostawek w cenie:
80zł/ dostawka/ doba

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
wysokiej klasy ekran projekcyjny
rzutnik
flipchart

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 bezpośrednie wyjście na ogród,
a system drzwi przesuwnych daje dostęp
do świeżego powietrza i umożliwia wietrzenie
sali.

Sala posiada
INDYWIDUALNĄ KLIMATYZAJCĘ!

Sala posiada
INDYWIDUALNĄ KLIMATYZAJCĘ!

WYNAJEM MAŁEJ SALI DO 10 OSÓB:
460zł / dzień

Doskonale nadaje się na mniejsze spotkanie
firmowe, jak i większą konferencję.
WYNAJEM SALI:
615zł / dzień
200zł / 1h

Serdecznie zapraszamy!
Dział Recepcji
+48 71 391 32 90
recepcja@hotelazyl.pl

www.hotelazyl.wroclaw.pl

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

