
OFERTA NA
ORGANIZACJĘ
KONFERENCJI

HOTELE VERDE****
ul. Koszalińska 1, Mścice k. Koszalina
tel. +48 697 350 394
e-mail: hotel@verde.pl
www.verde.pl



PROFESJONALNIE 
 PRZYGOTOWANE SPOTKANIA

FIRMOWE POŁĄCZONE  Z
WYŚMIENITYMI POSIŁKAMI I

WYPOCZYNKIEM W
KOMFORTOWYCH POKOJACH

HOTEL VERDE****TO IDEALNE MIEJSCE NA
SPOTKANIA BIZNESOWE.

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, dzięki czemu jesteśmy
w stanie spełnić wszystkie Państwa oczekiwania. Wiedza,
doświadczenie oraz jakość świadczonych przez nas usług, a także
przestronne komfortowe sale i profesjonalny sprzęt audiowizualny,
są gwarancją sukcesu każdej organizowanej przez nas
konferencji. 
Do Państwa dyspozycji oddajemy klimatyzowane sale
konferencyjne mogące pomieścić od 20 do 600 osób.
Wielofunkcyjność sal pozwala na odpowiednią aranżację
wszelkiego rodzaju spotkań i uroczystych bankietów, w zależności
od Państwa potrzeb i oczekiwań.



PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE SPOTKANIA
FIRMOWE

POŁĄCZONE Z WYŚMIENITYMI POSIŁKAMI
I WYPOCZYNKIEM W KOMFORTOWYCH POKOJACH

 

DAY 2 27,5 m2 [5,5m x 5m]

25m2 [4,5m x 5,5 m] 

CENA ZA CAŁY DZIEŃ: 600,00 PLN 
Cena do czterech godzi: 300,00 PLN
Cena za godzinę: 150,00 PLN

MOŻLIWE USTAWIENIA SALI 
wraz z maksymalną ilością osób

SALA MARRON 

SALA ROJO

MOŻLIWE USTAWIENIA SALI 
wraz z maksymalną ilością osób

CENA ZA CAŁY DZIEŃ: 600,00 PLN 
Cena do czterech godzi: 300,00 PLN
Cena za godzinę: 150,00 PLN

20 OSÓB

15 OSÓB

15 OSÓB

20 OSÓB

20 OSÓB

20 OSÓB

15 OSÓB

20 OSÓB



PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE SPOTKANIA
FIRMOWE

POŁĄCZONE Z WYŚMIENITYMI POSIŁKAMI
I WYPOCZYNKIEM W KOMFORTOWYCH POKOJACH

 

DAY 2

CENA ZA CAŁY DZIEŃ: 800,00 PLN 
Cena do czterech godzi: 450,00 PLN
Cena za godzinę: 160,00 PLN

MOŻLIWE USTAWIENIA SALI 
wraz z maksymalną ilością osób

SALA BLANCO

SALA NEGRO

MOŻLIWE USTAWIENIA SALI 
wraz z maksymalną ilością osób

CENA ZA CAŁY DZIEŃ: 800,00 PLN 
Cena do czterech godzi: 450,00 PLN
Cena za godzinę: 160,00 PLN

111O m2 [6,5m x 16,6m]

120m2 [9,7m x 12,10m]

100 OSÓB

60 OSÓB

90 OSÓB

60 OSÓB

100 OSÓB

50 OSÓB

80 OSÓB

50 OSÓB



PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE SPOTKANIA
FIRMOWE

POŁĄCZONE Z WYŚMIENITYMI POSIŁKAMI
I WYPOCZYNKIEM W KOMFORTOWYCH POKOJACH

 

DAY 2

CENA ZA CAŁY DZIEŃ: 1500,00 PLN 
Cena do czterech godzi: 750,00 PLN
Cena za godzinę: 250,00 PLN

MOŻLIWE USTAWIENIA SALI 
wraz z maksymalną ilością osób

SALA BLANCO +
NEGRO 

SALA CRISTAL

MOŻLIWE USTAWIENIA SALI 
wraz z maksymalną ilością osób

CENA ZA CAŁY DZIEŃ: 1800,00 PLN 
Cena do czterech godzi: 1000,00 PLN
Cena za godzinę: 340,00 PLN

230m2

440m2 [22m x 23m]

180 OSÓB

110 OSÓB

170 OSÓB

110 OSÓB

400 OSÓB



DODATKOWY
SPRZĘT:

DODATKOWY SPRZĘT:

EKRAN + RZUTNIK

CENA
200,00 PLN

TABLICA FLIPCHART

CENA
50,00 PLN

NAGŁOŚNIENIE

CENA
150,00 PLN

LAPTOP

CENA
300,00 PLN

TELEWIZOR

CENA
50,00 PLN



MAJĄC NA UWADZE ZRÓŻNICOWANE
POTRZEBY NASZYCH KLIENTÓW DOTYCZĄCE

POCZĘSTUNKU W TRAKCIE SPOTKAŃ
BIZNESOWYCH, PRZYGOTOWALIŚMY BOGATĄ

OFERTĘ POZWALAJĄCĄ NA STWORZENIE
OPTYMALNEGO DLA PAŃSTWA ZESTAWU

ZESTAW I- 15,00 PLN/os.

Wybór herbat

Wybór kaw 

Woda mineralna

ZESTAW II- 20,00 PLN/os.

Wybór herbat

Wybór kaw 

Woda mineralna

Wybór soków owocowych

ZESTAW III- 30,00 PLN/os.

Wybór herbat i kaw 

Woda mineralna

Wybór soków owocowych

Ciasteczka kruche

ZESTAW IV- 50,00 PLN/os.

Wybór herbat i kaw 

Woda mineralna

Wybór soków ocoowych 

Ciasto domowe



SERWIS

KAWOWY

KONFERE

NCYJNY

ZESTAW VI- 70,00 PLN/os.

Wybór herbat i kaw 

Woda mineralna

Wybór soków owocowych

Wybór ciast domowych

Kanapki koktajlowe

ZESTAW VII- 60,00 PLN/os.

Wybór herbat i kaw 

Woda mineralna

Wybór soków owocowych

Wybór ciast domowych

Wybór owoców świeżych

ZESTAW V- 80,00 PLN/ os.

Wybór herbat i kaw 

Woda mineralna

Wybór soków owocowych

Wybór ciast domowych

Kanapki koktajlowe

Wybór przekąsek słonych

Na Państwa życzenie możemy przygotować własną kompozycję
zestawu konferencyjnego.

ZESTAW V- 50,00 PLN/os.

Wybór herbat I kaw 

Woda mineralna

Wybór soków owocowych

Kanapki koktajlowe



Polecamy Państwu do wyboru

różne propozycje obiadowe

oraz lunchowe dla uczestników

szkoleń i

konferencji. Zachęcamy do

skorzystania z gotowych

kompozycji, wśród których na

pewno znajdą Państwo coś dla

siebie.



Pierś z kurczaka z mozarellą i zielonym pesto podany z
ziemniakami opiekanymi i sałatką ze świeżych warzyw
Dorsz w sosie cytrynowym z aromatycznym ryżem i
blanszowanymi warzywami
Spaghetti carbonara z parmesanem
żurek z kiełbasą i pieczywm
Zupa gulaszowa z pieczywem
Barszcz czerwony podany z pasztecikiem 

Do wyboru:

wybór soków owocowych i woda mineralna

 

OBIAD JEDNODANIOWY
45,00 PLN/ OS.

PROPOZYCJE
MENU

LUNCH W FORMIE "FINGER FOOD"
80,00 PLN/ OS.

quesadilla z szarpaną wołowiną 
empanady z kurczakiem i warzyami
wybór tartinek warzywno- mięsnych
śledzie na pieczonym ziemniaku 
sandwitch z pastą warzywną
mini burgery z serem hallumi i karmelizowaną cebulką
wybór warzyw świeżych pokrojonych w słupki
dipy zimne do dań oraz nachhosy

wybór soków owocowych i woda mineralna

 



OBIAD DWUDANIOWY Z DESEREM
75,00 PLN/ OS.

rosół z gęsi podany z pierożkiem
krem z kalafiora z chipsem z salami
zupa gulaszowa z warzywami

polędwiczka wieprzowa na sosie borowikowym podana z
ziemniakami i bukietem surówek
rolada drobiowa ze szpinakiem w sosie musztardowo- miodowym
podana z ziemniakami opiekanymi i sałatką ze świeżych warzyw
łosoś aromatyczny podany z szafranowym ryżem i blanszowanymi
warzywami 

ciasto dnia z dodatkami
puchar lodów z gorącymi malinami
suflet czekoladowy na gorąco podany z gałką lodów

Zupa do wyboru:

 
Danie główne do wyboru:

Deser do wyboru:

wybór soków owocowych i woda mineralna 

 

rosół z kaczki z kluskami lanymi 
krem z pomidorów z prażonymi migdałami
krem z palonego kalafiora podany z chipsem salami i prażonym
słonecznikiem

polędwiczka wieprzowa na sosie kurkowym podana z talarkami i
bukietem surówek
schab w sosie własnym podany z ziemniakami i bukietem surówek
sandacz na parze podany z aromatycznym ryżem i blanszowanymi
warzywami 

Zupa do wyboru:

 
Danie główne do wyboru:

wybór soków owocowych i woda mineralna 
 

OBIAD DWUDANIOWY
60,00 PLN/ OS.



OBIAD W FORMIE BUFETU 
90,00 PLN/ OS.

krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym

grillowana pierś z kurczaka z mozarellą i zielonym pesto
ryba pieczona z warzywami
curry z cukinii i orzechami nerkowca

ziemniaki gotowane z koperkiem
ryż aromatyczny 
frytki 

kalafior z bułką tartą
groszek z marchewką

bufet sałatkowy (wybór sałat, pomidory, papryka świeża, ogórek
świeży, kukurydza, tuńczyk, oliwki, dipy)
bukiet surówek

wybór kaw i herbat 
wybór soków owocowych i woda mineralna 

 

Pasztet z gęsi podany na chrupiącej chałce z żurawiną
Fasolka szparagowa zawijana w boczek pod beszamelem

krem z topinamburu podany z chipsem z salami
Polędwiczka wieprzowa na sosie kurkowym

Ziemniaki gotowane z koperkiem
Bukiet surówek

 
Suflet czekoladowy podany na gorąco z gałką lodów

 
wybór kaw i herbat 

wybór soków owocowych i woda mineralna 
 

UROCZYSTA KOLACJA  
90,00 PLN/ OS.



ognisko lub grilla w
ogrodowej altanie
zwiedzanie Muzeum Aut
Zabytkowych wraz z
przewodnikiem
Zwiedzanie renomowanego
warsztatu aut zabytkowych,
w którym goście będą mieli
możliwość podejrzeć jak
powstają klasyczne
samochody
pokazy tańca
Motopark (gokarty, auta
terenowe, przejażdzki z
kierowcą rajdowym- drifting)
grę w kręgle
pokaz sztucznych ogni
lot samolotem TL- SIRIUS
3000
dyskotekę
rajd off- road
paintball
zabawę w parku liniowym
speedball
jazdę quadami 
bungee jumping
połów ryb na kutrze rybackim
wycieczkę na Borholm

NA PAŃSTWA ŻYCZENIE
ZORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ

ATRAKCJE DODATKOWE ORAZ
ZABAWY INTEGRACYJNE TAKIE

JAK:





DAY 2

POLECAMY  RÓWNIEŻ
 NOCLEGI W KOMFORTOWYCH POKOJACH

POKOJE 1- I 2- OSOBOWE TYPU STANDARD
Komfortowe pokoje z wygodnym łóżkiem i miejscem do pracy.

Wyposażenie:bŁóżko, Internet Wi-Fi oraz stałe łącze, TV z płaskim
ekranem i telewizją satelitarną, Zestaw do parzenia kawy i herbaty,
Telefon, Przestronna łazienka z prysznicem, Zestaw ręczników,
płaszcz kąpielowy, suszarka do włosów, galanteria hotelową,
Minibar

POKOJE 1- I 2- OSOBOWE TYPU LUX
Przestronne i ekskluzywne pokoje z klimatyzacją i łóżkiem typu
queen bed.

Wyposażenie: Łóżko typu queen bedInternet Wi-Fi oraz stałe łącze,
Klimatyzacja, TV z płaskim ekranem i telewizją satelitarną, Zestaw
do parzenia kawy i herbaty, Telefon, Sejf, Przestronna łazienka z
wanną, TV z płaskim ekranem i telewizją satelitarną w łazience,
Zestaw ręczników, płaszcz kąpielowy, suszarka do włosów,
galanteria hotelową, Żelazko i deska do prasowania, Minibar

 RESTAURACJĘ A`LA CARTE

Nasi Goście znajdą w menu wiele wyśmienitych, elegancko
serwowanych potraw w tym również dania bezglutenowe, dania

specjalnie przygotowane dla dzieci i dania dla wegetarian.
Specjalnością Szefa Kuchni jest kuchnia pakistańska, która wyróżnia

się bogactwem przypraw i aromatów. 
Bar restauracyjny oferuje szeroką gamę alkoholi oraz napojów

bezalkoholowych, takich jak świeżo wyciskane soki. 
Nasz Szef Kuchni uwodzi delikatne podniebienia naszych Gości, w

tym polskich gwiazd, a profesjonalny i uprzejmy personel gwarantuje
najwyższej jakości obsługę. 



DAY 2

POLECAMY  RÓWNIEŻ
STREFA WELLNESS (Basen, sauna sucha, łaźnia

parowa oraz jacuzzi

Do dyspozycji naszych Gości oddajemy basen, saunę suchą, saunę
parową oraz jacuzzi. To znakomite lekarstwo zarówno na
przemęczenie jak i nudę. Dodatkowym urozmaiceniem Państwa
pobytu w strefie wellness będzie skorzystanie z masażu strumieniem
wodnym znajdującym się w basenie. Dużym zainteresowaniem
cieszy się również gejzer, który wybucha na środku basenu. 

 MUZEUM AUT ZABYTKOWYCH

Warto wybrać się do Muzeum Aut Zabytkowych, aby zobaczyć jak
kiedyś tworzono samochody i jak wtedy wyglądały. Wszyscy, nawet

ci, którzy nie są wielkimi pasjonatami motoryzacji, z pewnością
zakochają się w tych autach. One po prostu mają duszę. Starszym
przypomną czasy dzieciństwa, ich własnych dziadków którzy być
może takimi jeździli, lub które znają z fotografii, dla młodszych
będzie to przyjemna lekcja historii, w szczególności polecam ją

studentom, którzy są na tyle dojrzali aby docenić uroki dawnych lat,
osiągnięcia poprzednich epok, dzięki którym oni sami mają całą

gamę technologicznych udogodnień, które ułatwiają im dziś życie.
Oczywistym jest przecież, że bez przeszłości nie ma teraźniejszości.



DAY 2

POLECAMY  RÓWNIEŻ
INNE ATRAKCJE

SIŁOWNIĘ
BILARD
KORT TENISOWY
SOLARIUM 
SZACHY Z RĘCZNIE
ROBIONYMI FIGURAMI

Wszystkie szczegóły wraz z menu ustalamy indywidualnie wedle
potrzeb i wymagań naszych klientów

 
Zapytania dotyczące organizacji spotkań firmowych

przyjmujemy e-mailowo pod adresem hotel@verde.pl oraz
telefonicznie pod numerem +48 607900260

 
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

HOTEL VERDE ul. Koszalińska 1, 76-031 Mścice
e-mail: hotel@verde.pl

www.verde.pl
Tel. +48 94317 08 00


