PRZESTRZEŃ DLA BIZNESU

ZABYTKOWA PRZESTRZEŃ KONFERENCYJNA Z INFRASTRUKTURĄ NOWOCZESNEGO HOTELU

Nowoczesny hotel Apis **** w połączeniu z zabytkowym budynkiem z początku XX wieku, w którym mieści się sala konferencyjno –
bankietowa tworzy wszechstronną przestrzeń idealnie nadającą się do celów biznesowych.
W zależności od potrzeb i aranżacji istnieje możliwość zorganizowania indywidualnie zaprojektowanego eventu na poziomie trzech
sal łącznie mieszczących 170 os.
Hotel Apis**** to nie tylko eleganckie wnętrza oraz kameralna atmosfera. To także obsługa na najwyższym poziomie oraz
nagradzana kuchnia autorstwa Szefa Pawła Franczyka. Bliskość do ścisłego centrum, Rynku Głównego oraz łatwa komunikacja z
miastem i drogami dojazdowymi do Krakowa to dodatkowa dobra strona organizacji eventu w naszym hotelu.
Całościowy klimat sprawia, że nasz obiekt to jedyne takie miejsce na mapie Krakowa.
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Trzy sale konferencyjne

Wyposażenie sal
• bezpłatny Internet światłowodowy
• nowoczesny sprzęt multimedialny
• sprzęt konferencyjny i eventowy
( flipcharty z papierem i pisakami, mikrofon, sztalugi)
• dostęp do światła dziennego z możliwością
zaciemnienia
• wydajna klimatyzacja indywidualnie sterowana
• wygodne profilowane fotele

Istnieje możliwość zamówienia prywatnej obsługi
technicznej.

APIS funkcjonalna sala o powierzchni 50m2, umiejscowiona na trzecim piętrze hotelu. Mieści do 50 osób w układzie
teatralnym. Miejsce idealne na organizację konferencji, szkolenia, prezentacji, zebrania zarządu, a także prywatne
uroczystości i kolacje. Jest możliwość bezpośredniego wyjścia z sali na taras.
BOARDROOM elegancka i kameralna sala umiejscowiona na czwartym piętrze hotelu. Doskonale sprawdzi się na narady
zarządu, spotkania biznesowe, szkolenia, rekrutacje. Sala z możliwością pełnego wyposażenia multimedialnego daje
możliwość ustawienia dopasowanego do osobliwych potrzeb klienta.
MANOR BY APIS wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy nową salę konferencyjno - bankietową
o nietuzinkowym wnętrzu. Sala znajduje się w zabytkowym, wyremontowanym budynku przylegającym do hotelu Apis, jest
z nim komunikacyjnie połączona. Sala została zaprojektowana z myślą o prestiżowych spotkaniach biznesowych,
konferencjach, ekskluzywnych bankietach, a także prywatnych przyjęciach.
Wnętrze sali jest w pełni wyposażone w nowoczesne rozwiązania, tym pełne zaciemnienie, nagłośnienie i mikrofon.

Usługi gastronomiczne

Noclegi

• śniadanie biznesowe

• pokój Komfort 1os.

• przerwa kawowa

• pokój Komfort 2os.

• lunch

• pokój Deluxe/ Superior

• kolacja, kolacja degustacyjna z wine pairing

• bankiet w formule tradycyjnej lub standing party

NASZE ATUTY:
•

Lokalizacja, dogodny dojazd z A4 (Katowice, Rzeszów) oraz E7

•

Bliskość do ścisłego centrum miasta, Rynku Głównego i najważniejszych zabytków
(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

•

Doskonała kuchnia (Najlepsza Restauracja w Krakowie w plebiscycie gości Restaurant Week)

•

Strefa Wellness z sauną suchą i parową oraz przestrzenią do relaksu

IMPREZY INTEGRACYJNE:
•

bezpieczna jazda samochodem

•

szkolenia z instruktorem na placu manewrowym

•

•

outdoor

dyskoteka z DJ’em
dodatkowa opcja karaoke

•

kasyno

Paintball, Off Road, Kulig po Puszczy Niepołomickiej,
Rowerowe zwiedzanie Puszczy Niepołomickiej,
Gry miejskie, Nauka jazdy konnej

•

degustacje

teambuilding

•

scenariusze wieczorne obejmujące atrakcję, aranżację,
gadżety dla uczestników, osobę prowadzącą zabawę,
szczegółowy scenariusz do akceptacji klienta

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

tel: +48 12 6176500
fax: +48 12 6176510
kamila.matras@hotelapis.pl
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