
                                                       Oferta MICE 

                                         Konferencje i szkolenia 

KONFERENCJE I SZKOLENIA  

Hotel Eclipse oferuje nowoczesne , klimatyzowane, profesjonalnie przygotowane i wyposażone sale 
konferencyjne . Do dyspozycji naszych Gości oddajemy przestrzeń konferencyjną dla 100 osób, którą możemy w 
zależności od potrzeb podzielić na 4 osobne sale . 

Podczas organizowanych w Hotelu Eclipse spotkań świadczymy dostosowane do ich charakteru profesjonalne 
usługi cateringowe. O walorach obiektu decyduje również doskonała lokalizacja – hotel położony jest tuz przy 
obwodnicy autostradowej Wrocławia, tylko 15 min. Jazdy samochodem do Portu Lotniczego oraz 20 min. Do 
centrum Wrocławia . 

Dla grup konferencyjnych i szkoleniowych każdorazowo przygotowujemy dostosowaną ofertą pobytową wraz z 
pakietem towarzyszących usług  

UKŁAD SAL KONFERENCYJNYCH 

NAZWA SALI METRAŻ UKŁAD"KINO" UKŁAD "KLASA" 
      UKŁAD 

"PODKOWA" 
CENA BRUTTO  

ZA DOBĘ  

A 40 m2 20 os. 12 os. 20 os. 700 zł 

B 50 m2 30 os. 20 os. 25 os. 700 zł 

C 50 m2 30 os. 20 os. 25 os. 700 zł 

D 38 m2 12 os. 12 os. 15 os. 600 zł 

A+B+C 140 m2 100 os. 50 os. 60 os. 2 000 zł 
 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

W cenie wynajmu Sali oferujemy rzutnik multimedialny, flipchart, markery, nagłośnienie oraz mikrofony  

POKOJE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ/KONFERENCJI  

Hotel Eclipse oferuje swoim Gościom 43 komfortowe pokoje w tym : 1-osobowe, 2- osobowe, 3-osobowe, 
pokoje typu studio i apartamenty  
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                             CENNIK 2020  

   

Ceny bez śniadań 

RODZAJ POKOJU CENA 

SGL 199 zł 

DBL/TWIN 239 zł 

TWIN DO POJ. 
WYKORZYSTANIA 

229 zł 

TRPL 269 zł 

APT STANDARD 309 zł 

APT DE LUX 339 zł 

 

 Przy stałej współpracy możliwa negocjacja cen na podstawie podpisanej umowy 

 Śniadanie w formie bufetu płatne dodatkowo 30 zł / os 

W cenie pokoju  

 Parking monitorowany  

 Internet wi-fi 

 Wstęp do strefy fitness&spa ( sauna fińska, parowa, jacuzzi, siłownia ) 
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   Przerwy  Kawowe  
 

Dla naszych Gości konferencyjnych w trakcie spotkań i szkoleń oferujemy przerwy kawowe . 

Przerwy Kawowe 

Kawa, herbata, woda mineralna z cytryną 

 Pojedyncza- 13zł/os. 

 Dwukrotna- 19 zł/os. 

 Ciągła – 29 zł/os    

 

Kawa, herbata, woda mineralna z cytryną, ciasto  

 Pojedyncza- 19 zł/os 

 Dwukrotna – 29 zł/os 

 Ciągła – 38 zł/os 
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     Menu MICE  

2-daniowe – 39 zł/os. 

3- daniowe- 49 zł/os 

Lunch w bufecie – 69 zł/os  

Zupy 

Krem pomidorowy z mozzarellą  

Staropolski zurek 

Francuska zupa cebulowa z grzanką 

Krem z białych warzyw  

Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym 

Dania główne  

Kotlet devolay/ziemniaki z koperkiem/mix sałat z winegretem 

Szwajcar panierowany (schab/farsz/szynka/ser)opiekane ziemniaki/colesław 

Pieczeń z karczku/sos/pieczarkowy/szpicle z marchewki 

Noga z kurczaka w warzywach korzeniowych/puree koperkowe/surówka z kapusty 

Sola na szpinaku/sos cytrynowe/pieczone ziemniaki 

Desery 

Szarlotka na ciepło z gałką lodów 

Lody z owocami i polewą 

Sernik wiedeński 

Panna Cotta 
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                         Propozycja Lunchu w bufecie  

Zupa ( jedna do wyboru ) 

Zupa kalafiorowa z koperkiem 

Zupa ogórkowa 

Kwaśnica na własnych wędzonkach 

Żurek 

Krem z białych warzyw 

Danie główne ( 3 do wyboru) 

Pierś z kurczaka z serem szpinakiem i pomidorem 

Dorsz w cieście piwnym lub bez panierki w warzywach 

Karczek pieczony w sosie własnym 

Kalafior i brokuł w tempurze z sosem tatarskim 

Pieczone bakłażany z warzywami cous cous zapiekane pod serem 

Noga z kurczaka opasana boczkiem w miodzie i rozmarynie 

Pulpeciki drobiowe w sosie koperkowym lub chrzanowym 

Surówki ( 2 do wyboru ) 

Surówka z marchwi i ananasa 

Surówka z białej kapusty 

Buraczki czerwone 

Mix sałat z sosem winegret 

Surówka z kiszonych ogórków z musztardą francuską i czerwoną cebulą 

Surówka z selera naciowego orzechów i jabłka ze śmietaną 

Kapusta zasmażana 

Dodatki skrobiowe ( 2 do wyboru ) 

Młode ziemniaki z koperkiem 

Ryz z warzywami 

Ziemniaki pieczone w ziołach 

Kasza perłowa lub gryczana z cebulą i słoniną 

 

+ woda z cytryną  



       Warunki    

      Rezerwacji  

 

Warunki Rezerwacji  

Rezerwacji sali konferencyjnych mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej oraz 

telefonu. 

W momencie dokonania rezerwacji wymagamy wpłaty zaliczki w wysokości 30 % wartości rezerwacji 

Bez kosztowana anulacja Sali szkoleniowej jest możliwa w ciągu 14 dni przed planowanym 

rozpoczęciem szkolenia lub konferencji. W przypadku dokonania anulacji po wyznaczonym terminie, 

hotel obciąży Państwa kwotą w wysokości 100% wartości wynajęcia Sali szkoleniowej oraz 30% za 

wszystkie pozostałe usługi . 

Za nie wykorzystane usługi noclegowe , które  nie zostały zgłoszone do godziny 18 :00 na dzień przed 

planowanym przyjazdem – hotel obciąży zleceniobiorcę całkowitą wartością usługi. 

Pragniemy również poinformować, że istnieje możliwość indywidualnego dostosowania okresu bez 

kosztownych anulacji przy stałej współpracy z naszym hotelem. 

Warunki wpłat zaliczek na poczet organizacji szkoleń oraz przelewów za wykonane usługi ustalane są 

odrębnie aby zapewnić Państwu pełen komfort współpracy z naszym hotelem 
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