Oferta Biznes – Imperiall Resort & MediSpa

Efektywna konferencja, szkolenie czy impreza integracyjna wymaga wyboru właściwego miejsca, które
pozwoli z dala od codziennych problemów zrealizować zakładany cel. Imperiall Resort & MediSpa to
niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju miejsce zapewniające doskonałe warunki do przeprowadzenia wszelkiego
rodzaju projektów biznesowych i rekreacyjnych. Oferujemy nie tylko profesjonalne warunki
organizacyjne, nowoczesne apartamenty i świeże pełne jodu morskie powietrze w otoczeniu bogatej w zieleń
i infrastrukturę powierzchni. To wszystko jedynie 100 metrów od szerokiej piaszczystej plaży w malowniczych
Sianożętach.

Do dyspozycji Organizatorów oddajemy 89 nowocześnie urządzonych komfortowych apartamentów, 35 pokoi
standard oraz 32 całoroczne domki lux. Na potrzeby biznesowe oferujemy 2 nowoczesne modułowe sale
konferencyjne z możliwością podziału na 3 mniejsze lub połączenia w 1 przestrzenną powierzchnię. Możliwość
podziału poszczególnych sal wraz z ich ustawieniem uzależniona jest od potrzeb naszych Gości. Na terenie
obiektu znajdują się ponadto : przestronna restauracja bufetowa , night club , restauracja a’la carte z widokiem
na morze, baseny, siłownia, medispa oraz bogata infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Całość przygotowana do
przyjęcia nawet 300 Gości biznesowych.

SALE KONFERENCYJNE

Sala Powierzchnia
AB
A
B
C

160 m2
74 m2
85 m2
145 m2

Ilość miejsc
w układzie
szkolnym
90 os.
40 os.
50 os.
80 os.

Ilość miejsc
w układzie
bankietowym
50 os.
20 os.
30 os.
50 os.

Ilość miejsc
w układzie
teatralnym
150 os.
70 os.
70 os.
130 os.

Ilość miejsc
w układzie
podkowa
64 os.
30 os.
34os.
60 os.

Wszystkie sale są klimatyzowane i wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny:






Ekran,
Flipchart,
Projektor multimedialny,
Wysokiej klasy nagłośnienie,
Szerokopasmowy Internet

Po zakończeniu całodziennych zajęć zaprosimy Państwa do naszego unikalnego Lounge Clubu lub restauracji
a’la carte Level5 z tarasem widokowym na Morze Bałtyckie.

PRZERWY KAWOWE

Przerwa
kawowa słodka

Woda gaz/niegaz-0,5l z cytryną, Soki owocowe,
Kawa, Herbata, Ciasto – 2 rodzaje, Ciasteczka2rodzaje, Owoce

Do 30 min.

Przerwa
kawowa
klasyczna

Woda gaz/niegaz 0,5l z cytryną, Soki owocowe
Kawa, Herbata, Ciasto – 2 rodzaje, Ciasteczka-2
rodzaje, Kanapki – 2 rodzaje, Owoce

Do 30 min.

całodzienna

całodzienna

PRZYKŁADOWE MENU BIZNES LUNCH
Zupa (1 wybór*) serwowana w kociołku forma bufetu
szwedzkiego:
 Żurek
II Danie (2 wybory*) dania serwowane w formie
bufetu szwedzkiego:
 Dorsz w cieście
 Karkówka w sosie własnym
Surówki : Mix surówek sezonowych 2 rodzaje
Napoje :
 Woda niegazowana oraz sok 1 rodzaj

Dodatki ( 2 wybory*):
 Ziemniaki purée z koperkiem
 Kopytka
 Bukiet warzyw
 Surówki (2 rodzaje)
Bufet przekąsek zimnych ( Menu stałe ):
 Sałatka z kurczakiem
 Sałatka grecka
 Tortille smakowe
 Śledź po sułtańsku
 Pieczywo oraz masło
Deser ( 1 wybór* ):
 Panna Cotta

PAKIETY KONFERENCYJNE
Pakiet 1/2 dnia




sala konferencyjna do dyspozycji przez pół dnia,
stały dostęp do internetu LAN lub bezprzewodowy WiFi,
przerwa kawowa pojedyncza (kawa, herbata, kruche ciasteczka, ciasta hotelowej cukierni, woda
mineralna, soki)

Pakiet cały dzień





sala konferencyjna do dyspozycji przez cały dzień,
stały dostęp do internetu LAN lub bezprzewodowy WiFi,
przerwa kawowa całodzienna (kawa, herbata, kruche ciasteczka, ciasta hotelowej cukierni, woda
mineralna, soki),
Biznes lunch (bufet szwedzki).

Pakiet 2 dni z 1 noclegiem










sala konferencyjna do dyspozycji pierwszego dnia przez cały dzień,
sala konferencyjna do dyspozycji drugiego dnia przez pół dnia,
stały dostęp do internetu LAN lub bezprzewodowy WiFi,
nocleg ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym,
obiadokolacja (bufet szwedzki),
2 x lunch (bufet szwedzki),
3 x przerwa kawowa pojedyncza (kawa, herbata, kruche ciasteczka, ciasta hotelowej cukierni, woda
mineralna),
pobyt rozpoczyna się serwisem kawowym a kończy obiadem ostatniego dnia,
zakwaterowanie w Imperiall Apart**** - Apartamenty 2 Os lub Pokojach Standard 2 Os.

Pakiet 3 dni z 2 noclegami












sala konferencyjna do dyspozycji pierwszego dnia przez cały dzień,
sala konferencyjna do dyspozycji drugiego dnia przez cały dzień,
sala konferencyjna do dyspozycji trzeciego dnia przez pół dnia,
stały dostęp do internetu LAN lub bezprzewodowy WiFi,
2 noclegi ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym,
2 x przerwa kawowa całodniowa (kawa, herbata, kruche ciasteczka, ciasta hotelowej cukierni, woda
mineralna),
1 x przerwa kawowa pojedyncza (kawa, herbata, kruche ciasteczka, ciasta hotelowej cukierni, woda
mineralna),
3 x lunch (bufet szwedzki),
2 x obiadokolacja (bufet szwedzki),
pobyt rozpoczyna się lunchem i kończy lunchem ostatniego dnia,
zakwaterowanie w Imperiall Apart**** - Apartamenty 2 Os lub Pokojach Standard 2 Os.

Wyposażenie sali konferencyjnej (w każdym pakiecie)






ekran,
flipchart,
projektor multimedialny,
wysokiej klasy nagłośnienie,
szerokopasmowy internet

Dodatkowe atrakcje w cenie pakietów w dniu konferencji









Korzystanie z Kompleksu Basenowego (basen rekreacyjny, basen sportowy, basen dla dzieci, zjeżdżalnia,
jacuzzi)
Korzystanie ze Strefy Wellness ( sauna sucha, łaźnia parowa, jacuzzi, tężnia solankowa )
Korzystanie z sali Fitness Cardio ( siłownia )
Korzystanie z Lounge Club ( transmisje sportowe na dużym ekranie )
Korzystanie z Boiska Wielofunkcyjnego ( piłka nożna, siatkówka, koszykówka )
Korzystanie z Outdoor Fitnass Parku
Możliwość zorganizowania ogniska
Możliwość zorganizowania grilla

Dodatkowo w obiekcie













Animacje
Night Club – Dyskoteka
Restauracja a’la carte Level5 z tarasem widokowym na Morze Bałtyckie
MediSpa ( m.in. komora tlenowa, masaże, zabiegi na twarz i ciało, zabiegi rehabilitacyjne)
Sala gimnastyczna/sala taneczna
Sala Kinowa
Mini Salon gier
Bilard
Imperiall Caffe & Drink Bar (od czerwca do września)
Wypożyczalnia rowerów, przyczepek oraz kijków do nordic walking
Stół do tenisa stołowego
Miejsce na ognisko
Dane teleadresowe:

Kontakt:

Imperiall.pl Sp. z o.o.
ul. Północna 6, Sianożęty
78-111 Ustronie Morskie

Telefon: (94) 351 56 39
Telefon kom.: +48 662 082 719
Telefon kom.: +48 602 106 427

NIP 671-175-74-33
REGON 320471269
KRS 0000298776

E-mail: sprzedaz@imperiall.pl
E-mail: biuro@imperiall.pl

Oferty oraz pakiety kalkulujemy wg indywidualnych wytycznych klienta.
WWW.IMPERIALL.PL
PKO BP I Oddz. Koszalin 50 1020 2791 0000 7002 0122 044
Przelewy zagraniczne:
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. ODDZIAL I W KOSZALINIE
SWIFT: BPKOPLPW
Nr konta: PL 50 1020 2791 0000 7002 0122 0441

