
TWOJE SZKOLENIA 

• Lokalizacja w pobliżu centrum miasta  

(2,9 km od Dworca Głównego) 

• Bardzo dobry dojazd dla uczestników spotkania  

poruszających się samochodami lub komunikacją miejską 

• Bezpłatny parking przy hotelu mogący pomieścić do 40 

samochodów 

• Kameralna atmosfera i indywidualna obsługa 

• Pokoje wraz z łazienkami po generalnym remoncie 

• Nowa restauracja w hotelu MOZAIKA Resto Bar 

• Klimatyzacja indywidualnie sterowana 

• Strefa Wellness z saunami i siłownią 
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Dwie SALE SZKOLENIOWE  
(Apis oraz Boardroom) 

  

 

 

WYPOSAŻENIE SALI 

• dostęp do Internetu (Wi-Fi)  

• rzutnik i ekran multimedialny 

• flipchart z papierem i pisakami 

• sala z oknami, możliwość zaciemnienia  

• klimatyzacja indywidualnie sterowana 

• wygodne profilowane fotele 

50 miejsc 
Apis 
40 miejsc 
Boardroom 

Usługi gastronomiczne  
 

•   przerwy kawowe  

•   lunche   

•   kolacje, bankiety      

  

Noclegi  
 

•   pokoje Komfort 1 / 2os.    

•   pokoje Deluxe/ Superior 

•   pokoje Komfort 3os, Rodzinne   

(doba hotelowa od 14.00 do 12.00) 

 

Bezpłatny PARKING przy hotelu 

 
24 miejsca 
Apis 
18 miejsc 
Boardroom 

 
20 miejsc 
Apis 
16 miejsc 
Boardroom 

 
20 miejsc 
Apis 
16 miejsc 
Boardroom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  bezpieczna jazda samochodem 

szkolenia z instruktorem na placu manewrowym  

• jazda samochodem na symulatorach  

rajdowym z przeciążeniami, stacjonarnym,  

zderzeniowym, tor przeszkód na alkogoglach 

• outdoor  

Paintball, Off Road, Kulig po Puszczy Niepołomickiej, 

Rowerowe zwiedzanie Puszczy Niepołomickiej,  

Gry miejskie, Nauka jazdy konnej 

• teambuilding 

scenariusze wieczorne obejmujące atrakcję, aranżację,  

gadżety dla uczestników, osobę prowadzącą zabawę, 

szczegółowy scenariusz do akceptacji klienta 

• dyskoteka z DJ’em  

dodatkowa opcja karaoke 

• kasyno  

• degustacje  

piwa, wina, whisky, cygar  

• pokazy z warsztatami  

barmański, kulinarne, taneczne, krupierskie, sushi,  

kuchni molekularnej, plastyczne, carvingu  

• turnieje sportowe  

darts, piłkarzyki, gigapiłkarzyki, tenis stołowy, bilard,  

kalambury i quizy 

• symulatory  

5D oculus, sportowe, muzyczne,  

rajdowy (z przeciążeniami), siłowe  

 

 

DODATKOWE ATRAKCJE 

  

Zapraszamy także do naszego hotelowego Centrum Relaksu, w ramach którego możecie Państwo 
skorzystać z sauny suchej, parowej oraz mini siłowni.  
 

W ramach oferty proponujemy możliwość skorzystania z usług mobilnego SPA, a także wykonanie makijażu 
i uczesania biznesowego. 
 

Po zakończeniu spotkania, w formie rozrywki, budowania pozytywnej atmosfery w zespole, oferujemy 
organizację dodatkowych atrakcji. 
 

IMPREZY INTEGRACYJNE 

Al. 29 Listopada 137 , 31-406 Kraków 

tel:  +48 12 6176500 

fax: +48 12 6176510 

info@hotelapis.pl 
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