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Green GardenHotel
to nowoczesny obiekt położony

w Falentach koło Warszawy na terenie
malowniczego rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”

To doskonałe miejsce dla organizatorów i klientów biznesowych poszukujących 
wyjątkowego miejsca z dala od zgiełku miasta do zorganizowania konferencji, 
spotkania integracyjnego czy pikniku

KONFERENCJE    |    SZKOLENIA    |    EVENTY    |    PIKNIKI    |    POKOJE

Obiekt położony jest:
• 15 min od centrum Warszawy
• 10 min od Lotniska Chopina
• 10 min od trasy A2
• 5 min od Ptak Warsaw Expo – Nadarzyn
• 5 min od trasy S8

Doskonała lokalizacja i bliskość najważniejszych arterii 
komunikacyjnych, sprzyja organizacji konferencji,
szkoleń, eventów i pikników.

Tylko 15 min od 
Centrum Warszawy!
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Konferencje i Szkolenia

Oferujemy Państwu profesjonalne zaplecze oraz 
pełne wsparcie w zakresie organizacji konferencji.
Do Waszej dyspozycji oddajemy klimatyzowane 
sale konferencyjne, sprzęt techniczny z szybkim łączem internetowym.

Wszystkie sale mają charakter uniwersalny, a jednocześnie posiadają
dominujące funkcje: konferencyjną, wykładową i warsztatową.
Zapewniają kameralny charakter organizowanych wydarzeń.
Sale można dowolnie aranżować i decydować w jakim układzie ustawione zostaną stoły i krzesła,
przy których będą siedzieć uczestnicy spotkania biznesowego.

• Flipchart wraz z przyborami (papier oraz markery)
• Projektor multimedialny
• Ekran do prezentacji multimedialnych
• Stolik pod sprzęt prezentacyjny
• Dostęp do internetu
• Stół prezydialny przykryty suknem
• Oznakowanie sali logotypem organizatora
• Laptop

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE SAL KONFERENCYJNYCH:

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ DOSTĘPNE SĄ:

• Dodatkowy flipchart
• TV
• Dodatkowe oświetlenie
• Nagłośnienie
• Dodatkowe mikrofony

Nowoczesne przestrzenie eventowe
w połączeniu z bogatą ofertą rekreacyjną
i komfortowymi miejscami noclegowymi

sprawiają, że Green GardenHotel doskonale
sprawdzi się także na wyjazd firmowy,

łączący pracę z wypoczynkiem i integracją.
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Dla naszych gości oferujemy wykwintne i zdrowe potrawy przygotowane przez naszego Szefa Kuchni.
Pieczywo, które serwujemy wypiekamy sami na miejscu. Dostosujemy menu do indywidualnych potrzeb klienta.
Organizujemy uroczyste kolacje, eventy i pikniki.

Zapraszamy Państwa do organizacji eventów na świeżym powietrzu, grillowania lub ogniska w otoczeniu
starodrzewu pięknego parku i stawu przy akompaniamencie rozśpiewanych ptaków
nawet dla 500 osób.

Green GardenHotel dysponuje przestronnymi
pokojami, które mogą się pochwalić nowoczesnym
wystrojem. Pokoje są z łazienką, zestawem
kosmetyków, suszarką, telewizorem LCD,
bezpłatnym Wi-Fi i klimatyzacją.

Cały obiekt jest dostosowany do osób
niepełnosprawnych.

Goście mogą korzystać z bezpłatnego parkingu.

Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży!
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