IMPREZY INTEGRACYJNE
W HOTELU BOROWIECKI
NIE MA NIC LEPSZEGO DLA FIRMY
NIŻ ZGRANY I EFEKTYWNIE PRACYJĄCY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW.
NA PEWNO WYNIKI I ATMOSFERA PRACY POPRAWIAJĄ SIĘ DZIĘKI
IMPREZIE INTEGRACYJNEJ ZORGANIZOWANEJ W HOTELU BOROWIECKI,
„SZYTEJ NA MIARĘ” TWOICH OCZEKIWAŃ.

Hotel Borowiecki *** i jego najbliższe otoczenie stanowią świetne miejsce do organizacji imprez
integracyjnych dla Firm i ich Pracowników. Optymalna lokalizacja, blisko centrum miasta, węzłów
komunikacyjnych i terenów zielonych dają nam wiele możliwości.
Przygotujemy kompleksowo wydarzenie, zaczynając od pobytu w hotelu i smacznej kuchni, przez
liczne atrakcje dla Gości, po zabawę ze scenariuszem i pełną obsługą.

Zapraszamy duże i małe grupy. Możemy zakwaterować do 96 osób w pokojach różnego typu.
Posiadamy bogate zaplecze hotelowo-konferencyjne, w skład którego wchodzą m.in.:
7 sal konferencyjnych, w tym największą do 250 osób,
restauracja i bar oraz zadaszone i ogrzewane patio.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ:
1. KOLACJE INTEGRACYJNE W HOTELU
✔ rozbudowana uroczysta kolacja integracyjna z salą taneczną plus muzyka z odtwarzacza gratis!
✔

kolacja z biesiadą grillową na patio plus piwo w specjalnych cenach!

2. ROZRYWKI INTEGRACYJNE
◦ impreza taneczna z DJ-em, karaoke, rozbudowanymi efektami wizualno-świetlnymi;
◦

wieczory tematyczne: bollywood, casino night, dziki zachód, hawajskie aloha, hollywood, lata
20 – te, magia i czary, piłkarska noc, PRL, wieczór piracki, wieczór wenecki i inne;

◦

gry zespołowe: dojenie krowy, piłkarzyki, rzutki, ścianka wspinaczkowa, ujeżdżanie byka;

Polub nas na:

https://www.facebook.com/HotelBorowiecki

◦

warsztaty: livecooking – kulinarny sovoir-vivre, sushi, zdrowej żywności; samoobrony; tańca;

◦

degustacje: cygar, czekolady, piwa, serów, trunków polskich, trunków barowych, win, whisky;

◦

gry teambuildingowe i integracyjne w hotelu i okolicy: gokarty, airsoft, offroad, paintball,
pojazdy wojskowe, quady, skutery wodne, spływ kajakowy, wakeboard.

3. WYJAZD RELAKSACYJNO-WYPOCZYNKOWY DO UNIEJOWA DO KOMPLEKSU TERM
➔ Jednodniowy wyjazd do oddalonego o 50 km uzdrowiska Uniejów, gdzie znajduje się największy
w centralnej Polsce kompleks termalny;
➔

Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie: baseny wewnętrzne i zewnętrzne, wybór zjeżdzalni, strefa
saun, strefa relaksacyjna, solarium, restauracja, zewnętrzny kompleks sportowy;

➔

Hotel może zapewnić transport dla grup do 50 osób – spod hotelu na miejsce i z powrotem.
I WIELE, WIELE INNYCH MOŻLIWOŚCI – OGRANICZA NAS JEDYNIE WYOBRAŹNIA!!!
Kontakt z Działem Sprzedaży:
T: +48 22 428 01 10 M: +48 605 120 524 | +48 603 030 878 | +48 607 379 773
biuro@hotelborowiecki.pl
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