Największe obiekty do organizacji wydarzeń
w okolicach Poznania

Szukasz miejsca w okolicah Poznania na event, koncert lub kolację zasiadaną dla kilkuset osób?
Przygotowujesz dużą konferencję z miejscem na uroczysty bankiet? Potrzebujesz miejsca na kongres
i targi pod jednym dachem? Prezentujemy bazę największych obiektów do organizacji wydarzeń w
okolicach Poznania.

Dbając o najwyższą jakość naszych usług preferujemy indywidualny kontakt w sprawie każdego
zapytania.
Jeśli szukasz miejsca do organizacji swojego wydarzenia w Poznaniu napisz do nas! W ciągu 24h
otrzymasz od nas spresonalizowaną odpowiedź, dostosowaną do Twojego zapytania i zawierającą
listę rekomendowanych przez nas obiektów wraz z ich charakterystyką. Podpowiemy też z kim się
skontaktować.
Zapraszamy do współpracy! Zespół Poznań Convention Bureau: kontakt [CLICK]

BAZA W BUDOWIE, kolejne obiekty będą dodawane sukcesywnie.
Kolejność obiektów w bazie jest przypadkowa.

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
●

Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach

EVENT W PLENERZE
●
●
●
●

Pole piknikowe Hotelu Delicjusz oraz Deli Park
Olandia
Country Park "Pod Gajem"
Folwark Wąsowo

●
●

Park Dzieje Murowana Goślina
Centrum Eventowe Barcinek

Więcej w bazie Event w plenerze -> [CLICK]

HOTELE
●
●
●

Hotel Delicjusz (Trzebaw)
Hotel 500 (Tarnowo Podgórne)
Hotel Olympic (Wronki)

Więcej w bazie Hotele dla biznesu -> [CLICK]

PAŁACE, DWORY I OBIEKTY HISTORYCZNE
●

więcej obiektów wkrótce

Obiekty użyteczności publicznej

Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach (Gmina
Czerwonak)

Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach (Gmina Czerwonak) zostało oddane do użytku w 2016
roku. Pełni funkcję gminnego centrum, w którym łączy się wydarzenia kulturalne, artystyczne,
sportowe i rozrywkowe. Obiekt został oddany do użytku w 2016 roku. Pełni funkcję gminnego
centrum, w którym łączy się wydarzenia kulturalne, artystyczne, sportowe i rozrywkowe. Oferuje
nowoczesne przestrzenie do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju eventów i szkoleń. Do dyspozycji
są 3 sale (widowiskowa, warsztatowa i edukacyjna) wielkościami dostosowane do różnych potrzeb.

Do dyspozycji są 3 sale konferencyjne
Liczba osób we wszystkich salach:
●
●
●

Układ teatralny: 455
Układ podkowa: 125-225
Układ bankietowy: 220

Sala warsztatowa to sala o powierzchni 100 m2, posiadająca z jednej strony duże lustra, a z drugiej
szafy z lustrami, przeznaczona przede wszystkim do prowadzenia szkoleń, seminariów, konferencji,
wykładów i warsztatów. Przy sali znajduje się szatnia, która umożliwia uczestnikom przygotowanie
się do zajęć. Sala jest klimatyzowana.
Liczba osób w Sali Warsztatowej:
●
●
●

Układ teatralny: 80
Układ podkowa: 27-47
Układ bankietowy: 40

Przestrzeń Edukacyjna. Przestrzeń o powierzchnia 61 m2, przeznaczona przede wszystkim do
prowadzenia spotkań i zajęć edukacyjnych, oraz mniejszych konferencji i szkoleń.
Liczba osób w przestrzeni edukacyjnej:
●
●

Układ teatralny: 40
Układ podkowa: 23-43

Sala Widowiskowa. Przeznaczona do organizacji eventów, koncertów i widowisk, szkoleń,
seminariów, konferencji, wykładów i warsztatów.
Liczba osób w największej Sali – Sala Widowiskowa:
●
●
●

Układ teatralny: 335
Układ podkowa: 75-135
Układ bankietowy: 180

Najważniejsze cechy sali widowiskowej:
●
●
●

●

●
●

●

Wymiary sali to 23 m x 14 m
Powierzchnia sali to 334 m2
Możliwość podziału sali na dwie niezależne części (również audio i video), dzięki czemu można w
sali organizować odrębne wydarzenia.
W sali znajduje się 335 miejsc siedzących w tym 119 na trybunie. W sali może jednocześnie
przebywać maksymalnie 370 osób.
Sala posiada trybunę teleskopową (składaną).
Szerokość sceny to 13,8m, natomiast jej głębokość to 4m (podstawowa) lub 6m (w wersji
rozkładanej).
Możliwość skorzystania z wytwornicy dymu.

Najważniejsze informacje techniczne o sali widowiskowej
●
●

Ruchome mosty z oświetleniem nad sceną oraz widownią.
Bezprzewodowy system monitorowy AKG.

●
●
●
●

●
●
●
●

4 monitory sceniczne JBL.
Ekran zainstalowany centralnie na tyle sceny o podstawie 4,4 m.
Projektor laserowy Sony o jasności 6000 ANSI lm.
Nagłośnienie JBL o mocy ciągłej 1100W (głośniki), 1800W (stojąca aktywna kolumna niskotonowa)
i 250W (dwie kolumny frontfill).
Konsoleta cyfrowa Vi2000 i Stagebox COMPACT STB 32 renomowanej firmy Soundcraft.
Pełny zestaw mikrofonów.
Zestaw statywów mikrofonowych König & Meyer.
Elektryczny mechanizm kurtynowy rozwierny do 14 m szerokości; materiał kurtyn: plusz sceniczny.

Sala Widowiskowa, fot. własność Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN" w Czerwonaku

fot. własność Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN" w Czerwonaku

Kontakt:

Radosław Jaśkowiak – Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w
Czerwonaku

+48 507 922 024, 61 646 01 88

r.jaskowiak@akwenczerwonak.pl

kliknij

www.akwenczerwonak/konferencje

kliknij

Event w plenerze

Pole piknikowe Hotelu Delicjusz *** oraz Deli Park

(do 5000

uczestników)

●

●

●
●

●
●

●

●
●
●

teren o wielkości 6 hektarów obejmujący Deli Park oraz pole piknikowe i ogórdek grillowy
hotelu Delicjusz
20 km od centrum Poznania, bezpośrednio przy trasie nr 5 w kiernku Wrocławia, ok. 6 km
od zjazdu z autostrady A2 (węzeł Komorniki) w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku
Narodowego
pole piknikowe z terenem zielonym dla około 5000 uczestników
ogórdek grillowy z terenem zielonym (zadaszenie stałe dla około 600 osób) pozwalający
na huczne biesiady staropolskie połączone z pieczeniem prosiaka lub barana oraz
wyśmienitymi zestawami grillowymi.
Deli Park - idealne miejsce na rodzinną imprezę firmową oraz eventy w plenerze
mnóstwo oryginalnych atrakcji, 5000 m2 placu zabaw na świeżym powietrzu ( więcej o
atrakcjach w bazie TOP Incentive [kliknij] )
trzy gwiazdkowy Hotel Delicjusz: 105 pokoi, 200 osób ( więcej o hotelu w bazie Hotele dla
biznesu [kliknij] )
11 sal konferencyjnych
1220 miejsc konferencyjnych w układzie kinowym, w tym największa sala na 500 osób
restauracja Dello Ristorante(szef kuchni Roop Lal Balu) ( więcej o restauracji w bazie
Restauracje dla biznesu [kliknij] )

Pole Piknikowe to wyjątkowo urokliwe miejsce położone w części rekreacyjnej hotelowo konferencyjnego kompleksu Delicjusz. Pole pokrywa zieleń, otacza piękny las a całość jest ogrodzona
i zabezpieczona. Na kilku tysiącach metrów kwadratowych miłośnicy spotkań mogą się cieszyć
urokami biesiadowania. Teren przeznaczony jest do organizacji imprez dla kilku tysięcy osób. Na
wyposażeniu znajdują się m.in. ławy biesiadne, parasole oraz pełne zaplecze gastronomiczne i
grillowe. Do dyspozycji jest obsługa cateringowa i muzyczna. Istnieje możliwość zorganizowania
szeregu atrakcji towarzyszących, gier i zabaw rekreacyjnych, m.in.:

●
●
●

Quady, samochody terenowe
Segway
Strzelnice

●
●
●
●
●

Żyroskop
Mega piłkarze
Zorbing
Ścianka wspinaczkowa
oraz wiele wiele innych

Deli Park, to rodzinny park edukacyjno-rozrywkowy położony w sąsiedztwie Hotelu Delicjusz. Na
terenie o powierzchni 60.000 m2 znajduje się kilkadziesiąt atrakcji dla dzieci i dorosłych m.in.
prehistoryczne zwierzęta, gigantyczne owady, park miniatur, mini zoo, interaktywne place zabaw,
podniebna eko-wioska, dmuchańce, mikołajkowa księga wspomnieć i kraina św. Mikołaja...

fot. Delicjusz [Kliknij żeby powiększyć]

fot. Delicjusz [kliknij żeby powiększyć]

fot. Delicjusz [kliknij żeby powiększyć]

Lokalizacja: kliknij / 20 km od centrum Poznania, bezpośrednio przy trasie nr 5 w kiernku
Wrocławia, ok. 6 km od zjazdu z autostrady A2 (węzeł Komorniki)

Sebastian Grosy, Manager ds. szkoleń, konferencji i imprez firmowych

s.grosy@delicjusz.pl

+48 604 626 197

OLANDIA

●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●

(do 10 000 uczestników)

Olandia leży na terenie o powierzchni 6 hektarów, w tym 2 hektarowy park .
Wydarzenia nawet do 10 000 osób.
W obiekcie znajduje się 5 sal konferencyjno bankietowych z czego jedna ma możliwość
podziału na 4 mniejsze.
Łącznie 8 możliwch sal konferencyjnych + 2 hektary parku na eventy zewnętrzne z plażą i
dostępem do jeziora.
Całkowita liczba miejsc konferencyjnych we wszystkich sala przy ustawieniu teatralnym –
480.
Największa sala w ustawieniu teatralnym pomieści 300 osób.
Kolacja w największej sali maksimum dla 160 osób w opcji zasiadanej.
Bankiet stojący w największej sali dla około 300 osób.
Kolacja w plenerze – wszystko zależy od formuły i indywidualnych ustaleń.
60 pokoi hotelowych od 2 do 4 osobowych – łącznie 148 miejsc noclegowych.
Restauracja - Olenderska kuchnia to tradycja, historia, natura, ekologia, regionalizm,
czyli - Slow Food.
Uzupełnieniem menu jest wypiekany w olenderskim piecu chlebowym – tradycyjny chleb.
W Olandii znajduje się także prawdziwa wędzarnia, w której wędzone są ryby z własnego
jeziora oraz wędliny wg starych receptur.

OLANDIA to wyjątkowe miejsce, które przenosi swoich Gości do innej rzeczywistości. Położona w
miejscowości Prusim, nad Jeziorem Kuchennym, w Sierakowskim Parku Krajobrazowym, na skraju
Puszczy Noteckiej, kusi swym niezwykłym urokiem i zaprasza do odkrywania historii tego miejsca.
Zlokalizowana w XVIII wiecznym, zrewitalizowanym folwarku dba o historyczne dziedzictwo, ale nie
brak jej również nowoczesnego podejścia w zakresie obsługi czy rozwiązań

ekologicznych. Obcowanie z naturą jest tutaj niewymuszoną przyjemnością, a liczne atrakcje
pozwalają na aktywne spędzanie czasu.

W ofercie także:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

klimatyczna Winiarnia,
boiska sportowe,
korty tenisowe,
plaża,
jezioro,
skansen olenderski ze 160 letnim wiatrakiem i skansenem miniatur,
miejsce na ognisko,
warsztaty pieczenia chleba, wędzenia, budowania bud dla schroniska i inne,
scena.

fot. Olandia [Kliknij aby powiększyć]

fot. Olandia [Kliknij aby powiększyć]

fot. Olandia [Kliknij aby powiększyć]

Lokalizacja: kliknij (70 km / 1h drogi od centrum Poznania)

Maciej Wojdyło

maciej.wojdylo@olandia.pl

+48 668 046 624

Country Park "Pod Gajem"

●
●
●
●
●

●
●

●

●

(do 1500 uczestników)

Teren na piknik w plenerze do 1500 osób, w otoczeniu zieleni i stawów.
4 sale konferencyjno bankietowe od największej Wozowni do kameralnej sali klubowej.
Liczba miejsc konferencyjnych we wszystkich salach w ustawieniu teatralnym – 350 osób.
Największa sala WOZOWNIA może pomieścić 150 osób w ustawieniu teatralnym
Baza hotelowa to 15 pokoi + 12 domków fińskich (każdy z doków posiada 2 pokoje)
łącznie 39 pokoji.
Kolacja zasiada w największej sali WOZOWNIA do 250 osób.
Bankiet stojący w największej Sali WOZOWNIA do 300 osób (w zależności od wymagań
klienta).
Kolację zasiadaną można również przygotować w plenerze lub w namiocie (450 – 500
osób).
Kuchnia „Pod Gajem” serwująca prawdziwie staropolską kuchnię oraz wyśmienitą
dziczyznę przyrządzonej według tradycyjnych receptur.

Country Park „Pod Gajem” to miejsce, które powstało z miłości do natury. Posiadłość jest
usytuowana w Gaju Wielkim w gminie Tarnowo Podgórne, z dala od zgiełku miasta, zaledwie 20
minut od centrum Poznania. Staropolskie budynki w otoczeniu zieleni i stawów tworzą scenerię dla
wyjątkowego wydarzenia firmowego. Tradycyjna kuchnia, urozmaicone przerwy kawowe, bogate
menu lunchowe i obiadowe, profesjonalne sale konferencyjne, zaplecze rekreacyjne i noclegowe to
tylko niektóre atuty tego obiektu.

Sale konferencyjne i bankietowe w Country Parku “Pod Gajem”:
●

●
●

●

Siodlarnia - sala konferencyjna dla 150 osób przygotowana tak, aby spełnić oczekiwania nawet
najbardziej wymagających Gości,
Wozownia - sala bankietowa dla 250 osób, z bezpośrednim wyjściem na taras,
Weranda - przeszklona oranżeria z urokliwym widokiem, idealna na lunch biznesowy lub przerwę
kawową z pięknym widokiem,
Biesiadna - kameralna sala klubowa rekomendowana na spotkania biznesowe do 15 osób.

Atrakcje w Country Parku “Pod Gajem”:
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

staropolska kuchnia,
wzgórze widokowe z wodospadem,
organizacja integracji firmowej według ustalonego scenariusza (off road, zorbing, paintball,
spotkania motywacyjne, konferencja na zielonej trawie),
3 stawy z możliwością kąpieli i wędkowania,
korty tenisowe,
boisko do gry w piłkę nożną,
boisko do gry w siatkówkę,
quady,
ognisko,
szlaki spacerowe i rowerowe.

Zaplecze noclegowe:
●
●

●
●
●
●
●

16 stylowych pokojów w zabudowie wokół dziedzińca,
Mała Finlandia - 12 domków drewnianych o wysokim standardzie, każdy z dwoma pokojami i
łazienką, usytuowane tuż przy stawie i piaszczystej plaży z domkiem grillowym,
Zielony Domek - apartamenty z aneksem kuchennym na pobyty długoterminowe,
wygodne łóżka typu kingsize oraz twin,
bezpłatny internet,
bezpłatny parking,
pyszne śniadanie.

fot. Country Park "Pod Gajem" [Kliknij aby powiększyć]

fot. Country Park "Pod Gajem" [Kliknij aby powiększyć]

fot. Country Park "Pod Gajem" [Kliknij aby powiększyć]

Lokalizacja: kliknij (30 km / około 20 minut od centrum Poznania)

Łukasz Kotlarczyk, Kierownik Obiektu Country Park „Pod Gajem”

lukasz.kotlarczyk@countrypark.pl

+48 600 929 498

FOLWARK WĄSOWO

●
●

●
●
●

(do 2000 uczestników)

Wyjątkowe przestrzenie dla wydarzeń w zabudowaniach XIX wiecznego folwarku.
Do dyspozycji odrestaurowany budynek Źrebięciarni, zabytkowa Stara Kuźnia i murowana
Stodoła.
5 hektarowy dziedziniec dla wydarzeń plenerowych.
wydarzenia do 2000 uczestników
80 miejsc noclegowych.

Folwark Wąsowo to historyczna przestrzeń, której wyjątkowy klimat zawarty jest w oryginalnych i
zabytkowych wnętrzach, naturalnej kuchni i nieskrępowanej atmosferze. To idealne miejsce na
formalne spotkania, a także integrację na łonie natury.

Źrebięciarnia to nowo odrestaurowany budynek wyróżniony w ubiegłym roku przez Generalnego
Konserwatora Zabytków pełniący w weekendy funkcję kawiarni oraz restauracji. W środku znajduje
się sala restauracyjna z kominkiem, barem, sklepikiem z własnymi ekologicznymi przetworami i
przestrzenią do zorganizowania przyjęcia integracyjnego oraz otwarta antresola, w której znajduje
się salka z możliwością dowolnego zaadaptowania na potrzeby szkolenia. W pobliżu znajduje się
zaciszny ogródek kawiarniany z miejscem do zorganizowania spotkania plenerowego z grillem.

Sala restauracyjna – 80 m2:
●
●

ustawienie ze stołami – 60 osób
ustawienie z parkietem – 45 osób

Sala na antresoli – 80 m2:
●
●

ustawienie teatralne – 70 osób
ustawienie ze stołami – 50 osób

Stara Kuźnia - jeden z najstarszych i najpiękniejszych zabytkowych budynków w Folwarku,
datowany na koniec XIX wieku. W środku do dyspozycji jest sala kominkowa, idealne miejsce dla
grup ceniących sobie spokój i prywatność, sprawdzi się także jako miejsce kameralnego spotkania

integracyjnego. Pokoje gościnne na piętrze zapewniają poczucie swobody a zabytkowa kuchnia może
być zaaranżowana na wspólne gotowanie lub warsztaty.

●
●
●

sala na szkolenie – 35 m2
ustawienie teatralne – 40 osób
ustawienie ze stołami U – 35 osób

Stodoła to wyjątkowe miejsce na imprezy, spotkania (wiosna-lato) i aktywności plenerowe (cały rok).
Jest to obiekt zabytkowy, całkowicie odrestaurowany, z profesjonalnym zapleczem kuchennym oraz
sanitarnym. Do dyspozycji jest niezwykła sala murowana z kamienia, z drewnianą więźbą dachową i
dużą sceną przystrojoną balotami słomy.

●
●
●
●

wymiary 14 m x 37 m
powierzchnia 500 m2
ustawienie teatralne 250 osób
ustawienie ze stołami U – 250 osób

Imprezy plenerowe: 5-hektarowy dziedziniec przy Stodole. Plac w kształcie prostokąta o
wyrównanym terenie, otoczony budynkami folwarcznymi, miejsce na ognisko, wiata w razie
niepogody.

Noclegi (maksymalna ilość noclegów – 80 miejsc):
●

●

●

Stajnia - nowo odrestaurowany budynek z pokojami urządzonymi w prostym skandynawskim stylu
(biel, naturalne materiały jak kamień, staredrewno) w stylistyce nawiązującej do pozostałych
wnętrz Folwarku (8 pokoi z łazienkami).
Kuźnia - zabytkowy budynek z siedmioma pokojami i uroczą salą kominkową z małą biblioteczką.
Pokoje urządzone zostały w prostym wiejskimklimacie (7 pokoi, 4 łazienki).
Gorzelnia - apartament w Gorzelni to idealna przestrzeń dla zaprzyjaźnionego grona pracowników i
dla osób ceniących sobie prywatność orazniezależność (6 pokoi, 3 łazienki).

fot. Folwark Wąsowo [Kliknij aby powiększyć]

fot. Folwark Wąsowo [Kliknij aby powiększyć]

Lokalizacja: kliknij (50 km / około 50 minut od centrum Poznania)

Joanna Nowacka

imprezy@folwarkwasowo.pl

+48 798 261 095

Park Dzieje Murowana Goślina

●
●

●
●

●

(do 2500 uczestników)

imprezy integracyjne, pikniki pracowniczne i rodzine, atrakcje incentive
teren umożliwiający organizację wydarzeń do 2500 uczestników w plenerze i w halach
namiotowych
możliwośc postawienia hal namiotowych o łącznej powierzchni 1250 m2
szeroki wybór atrakcji "stałych" i "aktywnych" (atrakcje „stałe” to różnego rodzaju
urządzenia i instalacje pozwalające gościom Parku na korzystanie z nich samodzielne bez
udziału obsługi i animatorów). Więcej w artykule Incentive i atrakcje dla grup w Poznaniu.
możliwość ustawienia własnego brandingu , możliwość ustawienia własnej recepcji do
wydawania gadżetów i wiele innych

Park Dzieje to niezwykłe miejsce przesiąknięte historią, w której dobrze czują się zarówno dzieci
oraz dorośli. Infrastrukturę i możliwości zapewniają dobre spędzenie czasu dla różnych grup! Park
położony jest w obrębie Szlaku Piastowskiego, w Murowanej Goślinie – 20 km na północ od Poznania.
Wygodny dojazd autokarem lub samochodem (parking 400 m od Parku).

Wybrane atrakcje dla grup:

●
●
●

Biesiada Staropolska (kolacja i atrakcje)
Widowisko Historyczne "Orzeł i Krzyż"
Widowisko rycerskie "Zawisza"

Infrastruktura techniczna
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hala namiotowa 30 m x 15 m, z podłogą = „Karczma” (użytkowana na
Biesiadę Staropolską, do tego 25 kompletów drewnianych stylowych ław i
stołów na 6/8 osób – stałe wyposażenie Parku, ponadto można dostawić:
Hala namiotowa 30 m x 20 m, z podłogą -miejsce do spożycia posiłków
Hala namiotowa 20 m x 10 m, z podłogą -miejsce do spożycia posiłków
komplety ławostołów „piwnych”
Namioty do wydawania posiłków 6 m x 3 m
Namioty na zaplecze dla cateringu
Kabiny sanitarne - 8 szt. jest stałym wyposażeniem Parku

fot. Park Dzieje

Lokalizacja: kliknij (około 22 km od centrum Poznania)

Maciej Gramacki - Park Dzieje

maciej.gramacki@serwer1616697.home.pl

+48 604-071-488

Centrum Eventowe Barcinek

●

●
●

●

●
●
●

(do 2000 osób)

Teren eventowy o wielkości 2 hektarów obejmujący budynek główny, parking, teren
zielony oraz wiatę letnią
11 km od Poznania, trasa w kierunku na Gniezno
Teren zielony o powierzchni 1,8ha dla około 2000 uczestników, z możliwością montażu
hal namiotowych oraz wielu atrakcji towarzyszących eventom.
Wiata letnia z grill-barem wyposażona w mobilne ściany boczne,z własnym zapleczem
sanitarnym mieszcząca 150 osób.
11 ekskluzywnych pokoi dwuosobowych z łazienkami w budynku głównym
Sala bankietowa 200 m2 parter, antresola bankietowa 150m2, salka konferencyjna
Własny catering (więcej o M i A Catering - www.miacatering.pl)

Centrum eventowe Barcinek to idealne miejsce na organizację spotkań branżowych, imprez
integracyjnych czy imprez okolicznościowych. Blisko 2 hektarowy teren daje spore możliwości
infrastrukturalne oraz eventowe. Obiekt położony jest 11 km od Poznania w otoczeniu lasów i jeziora
Kowalskiego. Zadbany teren zielony wraz z budynkami sprzyja wspólnemu biesiadowaniu. Centrum
eventowe Barcinek to nie tylko miejsce, ale też catering eventowy. Dzięki własnej kuchni,
zapewniamy catering podczas organizowanych imprez. Istnieje możliwość organizacji szeregu
atrakcji oraz gier zarówno na terenie jak i poza nim.

Co oferuje Centrum eventowe Barcinek:
- gry terenowe
- gry integracyjne
- boisko do gry w piłkę nożną
- organizacja ogniska
- kompleksowa organizacja eventu
- własny catering
- live cooking, warsztaty kulinarne
- dmuchańce
- hokej na trawie
- oraz wiele innych atrakcji
Poznajmy się w Barcinku!

fot. Centrum Eventowe Barcinek [kliknij żeby powiększyć]

fot. Centrum Eventowe Barcinek [kliknij żeby powiększyć]

Centrum eventowe Barcinek
Barcinek 16
62-007 Biskupice Wlkp
www.cebarcinek.pl

Lokalizacja: kliknij / 15 km od centrum Poznania

Ilona Kozłowska Event Manager Centrum eventowe Barcinek

eventy@cebarcinek.pl

+48 660 694 636

Hotele

HOTEL 500 TARNOWO PODGÓRNE ***
Poznańska 139, 62-080 Tarnowo Podgórne

●
●

●

●
●
●
●

●
●

11 sal konferencyjnych,
łączna całkowita ilość miejsc konferencyjnych we wszystkich salach: 365 w układzie
teatralnym
największa sala o powierzchni 350 m2 może pomieścić 300 uczestników w układzie
teatralnym
najmniejsza sala o powierzchni 35 m ² pomieści 25 uczestników w układzie tetaralnym
układ sal: kliknij.
sala bankietowa (połączone sale ,,ABCD’’) o powierzchni 350 m ²
170 pokoi w tym 4 apartamenty, 2 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 21
pokoi z dużym łóżkiem małżeńskim, 143 pokoje z dwoma oddzielnymi łóżkami
338 miejsc hotelowych
w odległości 1,5 km od hotelu znajduje się kompleks basenowo - rekreacyjny Tarnowskie
Termy

Hotel 500 Tarnowo Podgórne położony jest jedynie 18 km od centrum stolicy Wielkopolski. Poznań i
okolice miasta są skomunikowane siecią połączeń drogowych oraz kolejowych, dzięki czemu hotel
stanowi świetną bazą wypadową. Dedykowany jest szczególnie dla osób, które uczestniczą w
spotkaniach biznesowych w stolicy Wielkopolski. Większość pokoi hotelowych ma malowniczy widok
na ogród o powierzchnii 1 ha. W cenę noclegu wliczone jest śniadanie w formie bufetu szwedzkiego.
Do dyspozycji jest 170 pokoi, każdy z łazienką, telewizorem oraz dostępem do bezpłatnego Internetu.
Przestronne, klimatyzowane sale konferencyjne z dostępem do światła dziennego stanowią podstawę
zaplecza szkoleniowego naszego obiektu na terenie Wielkopolski. Sale konferencyjne mogą
pomieścić od 100 do nawet 300 osób. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość organizacji tłumaczeń
symultanicznych. Dzięki systemowi ścian przesuwnych wszystkie duże salę posiadają możliwość
podziału na mniejsze pomieszczenia.Goście w ramach pobytu w hotelu mogą skorzystać z sauny
suchej, pograć w bilard, piłkarzyki, tenisa stołowego czy badmintona. Ponad to do dyspozycji gości
jest piękny, ponad 1 ha ogród z oczkiem wodnym, który jest idealnym miejscem na organizację grilla,
przyjęcia na świeżym powietrzu lub imprezy integracyjnej. Na terenie Hotelu znajduje się
restauracja serwująca dania kuchni polskiej oraz kuchni europejskiej. Dodatkowym atutem jest fakt,
że w bliskim sąsiedztwie Hotelu znajdują się nowo otwarte tarnowskie Termy.

Marietta Gabryelska, Dział Marketingu HOTEL 500

tarnowo@hotel500.com.pl

+48 61 896 24 00 / + 48 61 896 24 32

kliknij

www.hotel500.com.pl/tarnowo-podgorne

kliknij (Tarnowo Podgórne, 20 km od centrum Poznania oraz 15 km od portu lotniczego
Poznań-Ławica)

Hotel Olympic
Leśna 15A, 64-510 Wronki

●
●

●
●

●

całkowita liczba sal konferencyjnych - 4
całkowita liczba miejsc konferencyjnych (we wszystkich salach w układzie teatralnym) 280
ilość miejsc w największej sali w układzie teatralnym - 120
ilość pokoi w hotelu - 32 pokoje (2 apartamenty VIP, 1 pokój typu Studio, 29 pokoi typu
Standard)
siłownia GymPlus, odnowa biologiczna (jacuzzi, sauna parowa, sauna fińska, hydromasaż,
miejsce do relaksu), gabinet masażu Leśny Zakątek, trasy rowerowe (+ możliwośc
wypożyczenia rowerów męskich/damskich, młodzieżowych, fotelik dla najmłodszych),
boisko pełnowymiarowe, teren leśny pod organizację paintball'a i laser tag, żegluga barką
po rzece Warta, pub Hat-Trick (transmisja najważniejszych wydarzeń sportowych,
możliwość organizacji grill'a), restauracja Olimpijska (organizacja uroczystości
rodzinnych i wesel)

To trzygwiazdkowy obiekt o niezwykłym charakterze. Oryginalne rozwiązania architektoniczne i

bliskość stadionu piłkarskiego nadają mu nieco sportowego charakteru, zaś starannie dobrany
wystrój, wykwintne dania kuchni i przestronne sale konferencyjne oraz weselne czynią z
niego elegancki obiekt. Te elementy sprawiają, że Hotel Olympic stanowi jeden z bardziej
charakterystycznych i rozpoznawalnych obiektów na terenie Wielkopolski. Oryginalny hotel
konferencyjny, idealne miejsce na wesele, doskonały obiekt do organizacji imprez firmowych
stanowią tylko nieliczne synonimy dla naszej działalności. Goście cenią nas za doskonale wyposażone
sale konferencyjne, komfortowe i przytulne pokoje, wyborną ofertę kulinarną, przestronną salę na
wesele i życzliwą oraz profesjonalną obsługę.

Justyna Czarnecka-Kawka

justyna.czarnecka-kawka@hotel-olympic.pl

+48 606 704 704

kliknij

Strona www: kliknij

Lokalizacja: kliknij

Zapraszam do kontkatu!

Aleksander Rudawski, Project Manager: Corporate Meetings And Initiatives
telefon: +48 790 458 530 | e-mail: pcb@plot.poznan.pl
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