OFERTA BIZNESOWA 2021

(Grupa min. 10 osób)
Drodzy Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo Naszych Gości oraz Pracowników wprowadziliśmy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, higieny
oraz ograniczenia rozpowszechniania pandemii Covid-19. Imperiall Resort & MediSpa funkcjonuje zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju
dostępnymi na stronie https://www.gov.pl/
Dzięki wprowadzonym procedurom, a przede wszystkim ich przestrzeganiu wierzymy,
że Państwa pobyt w naszym Obiekcie będzie bezpieczny.

Oferta obejmuje:


















Dodatkowo w obiekcie:

1 lub 2 noclegi zgodnie z wyborem w pokojach lub
Apartamentach Lux 2,3 os.
Wyżywienie:
śniadanie
obiadokolacja
Posiłki serwowane są przez Obsługę w Restauracji w formie
wyboru dań bufetu szwedzkiego z wystawionego Menu
Biznes Lunch serwowany przez Obsługę
Przerwa kawowa pojedyncza (kawa, herbata, kruche
ciasteczka, ciasta hotelowej cukierni (2 rodzaje), woda
mineralna)
Sala konferencyjna do dyspozycji
Szlafrok w pokoju lub Apartamencie Lux (os. dorosła)
Ręcznik basenowy i hotelowy
Relaks na basenie krytym
(tor pływacki 12.5 m, basen rekreacyjny, wydzielona strefa
dla dzieci, zjeżdżalnia, Jacuzzi)
Strefa Wellness (Sauna sucha, Łaźnia Parowa, Tężnia
solankowa)
Korzystanie z zespołu basenów zewnętrznych z podgrzewaną
wodą (od czerwca do września)
Korzystanie z Sali Fitness Cardio (Siłownia)
Korzystanie z Outdoor Fitness Park (Siłownia zewnętrzna)
Korzystanie z Boiska Wielofunkcyjnego
Stały dostęp do Internetu LAN lub bezprzewodowy WiFi
Bezpłatny Parking

Oferta zawiera

Cena

Wariant I 2 dni (1 noclegi)
1 nocleg
Wyżywienie:
1 x obiadokolacja
1 x śniadanie
1 x Pojedyncza przerwa kawowa
1 x Biznes Lunch
Sala Konferencyjna:
1 dzień – 8 godz., 2 dzień – 4 godz.
310 zł / osoba

* Podana cena jest ceną netto.
* Apartament Lux do wykorzystania dla max. 3 osób.
* Przerwa kawowa pojedyncza serwowana przez obsługę (30 minut).











Lounge Bar z kartą Menu
MediSpa (m.in. komora tlenowa, masaże, zabiegi na twarz i
ciało, zabiegi rehabilitacyjne)
Sala gimnastyczna/sala taneczna
Sala Kinowa
Mini salon gier
Bilard
Wypożyczalnia rowerów, przyczepek oraz kijków do Nordic
Walking
Stół do tenisa stołowego
Miejsce na ognisko

Wyposażenie Sali Konferencyjnej (w każdym pakiecie):






Ekran
Flipchart
Projektor multimedialny
Wysokiej klasy nagłośnienie
Szerokopasmowy Internet

Wariant II 3 dni (2 noclegi)
2 noclegi
Wyżywienie:
2 x obiadokolacja
2 x śniadanie
2 x Pojedyncza przerwa kawowa
2 x Biznes Lunch
 Sala Konferencyjna:
1 dzień – 8 godz., 2 dzień – 8 godz.,3 dzień – 4 godz.
570 zł / osoba

Usługi dodatkowo płatne (opcjonalnie):














Open Bar do 6 godz. (2 warianty wyboru): od 75 zł/os.
Uroczysta Kolacja bez oprawy muzycznej (do 6 godz.): od 130 zł /osoba
Przedłużenie Uroczystej Kolacji: 600 zł / 1 h (Menu nieuzupełniane)
Opłata serwisowa (za własny alkohol): 500 zł
Oprawa muzyczna DJ: od 700 zł
Oprawa muzyczna na żywo: od 900 zł
Biesiada Piracka (szanty na żywo, konkursy żeglarskie, wystrój piracki, opowieści morskie) 2h: od 1000 zł
Wyprawa na Dorsza 10 h: od 240 zł / 1 os.
Animacje sportowe 2 h: cena od 500 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 90 zł / doba
Biznes Lunch: 30 zł / dzień
Dodatkowa osoba bez noclegu uczestnicząca w całodziennym szkoleniu z pełnym pakietem usług: 150 zł / dzień
Dodatkowa osoba nieuczestnicząca w szkoleniu: opłata zgodna z pakietem w danym okresie

Informacje dodatkowe:






Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 10:00
Godziny szkolenia oraz serwowania posiłków zgodne ze wzajemnymi ustaleniami.
Usługa sprzątania Pokoi/Apartamentów została ograniczona.
Brak suszarek w pokoju zgodnie z zaleceniem GIS.
Opłata miejscowa liczona od 2-giej doby pobytu wg. stawki UG UM 2 zł/ 1os. dorosła. ; 1 zł/1 dziecko, emeryt, rencista.

Forma płatności:




Zadatek celem potwierdzenia rezerwacji w wysokości 30% wartości zamówienia płatny w terminie 3 dni od daty podpisania umowy
Pozostała płatność najpóźniej na 3 dni przed planowanym przyjazdem.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Imperiall Resort & MediSpa
Drodzy Goście,
W związku z sytuacją pandemii Covid-19 składowe pakietu oraz regulamin obiektu mogą ulec zmianie.
Za brak przestrzegania zaleceń GIS oraz wewnętrznych procedur Obiektu, Zleceniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność.
MENU Uroczysta Kolacja (opcjonalnie)
Menu obowiązuje do 6 godz. trwania uroczystości
*Forma serwowania zgodna z zaleceniami GIS

Zupa serwowana
 Domowy Rosół z Kołdunami
Danie główne serwowane
 Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym
z purée ziemniaczanym i glazurowanymi baby carrots
Dania gorące* (bufet szwedzki serwowany przez Obsługę
 Żurek Staropolski
 Grillowana pierś z kurczaka
 Tagliatelle z krewetkami
 Golonka w sosie chrzanowym
 Ziemniak zapiekany z ziołami
 Warzywa grillowane

Przystawki zimne* (bufet szwedzki serwowany przez Obsługę
 Sałatka grecka
 Sałatka z rukola i melonem z dodatkiem sera
pleśniowego
 Sałatka cezar
 Tortilla smakowe
 Bruschettki
 Śledź na 2 sposoby
 Selekcja wędlin i serów
 Smalec wiejski z ogórkiem kiszonym
Bufet deserowy* (bufet szwedzki serwowany przez Obsługę
 Ciasta z hotelowej cukierni (3 rodzaje)
 Kawa oraz herbata
Napoje oraz Alkohol
 woda niegazowana oraz sok pomarańczowy
jabłkowy
0,5 l wódki Sobieski lub wino półwytrawne 0,7l
białe/czerwone): butelka / 4 osoby

Serdecznie Zapraszamy !
Adres E-mail: b.przygorska@imperiall.pl  Tel.662 082 719
 Imperiall Resort & MediSpa, Sianożęty ul. Północna 6, 78-111 Ustronie Morskie
Tel. +48 94 351 56 39  rezerwacje@imperiall.pl www.imperiall.pl
Imperiall.pl Sp. z o.o.
Nr konta 50 1020 2791 0000 7002 0122 0441

