Jeśli organizują Państwo konferencję w powiecie mikołowskim to Hotel Timberland***
jest idealnym miejscem na to wydarzenie. Dysponujemy profesjonalnym zapleczem
konferencyjnym, dzięki któremu możliwa jest organizacja prezentacji marketingowych
i szkoleń biznesowych.
Różne wielkości sal, umożliwiają organizację dużych konferencji dla ponad 60 osób
(sala różana) jak również spotkań kameralnych (sala kryształowa).
Dwie klimatyzowane sale konferencyjne
* RÓŻANA wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny, flipchart, ekran oraz
projektor multimedialny, a także nielimitowany internet oraz profesjonalne nagłośnienie
* KRYSZTAŁOWA wyposażona w flipchart, ekran oraz projektor multimedialny, a także
nielimitowany internet
W celu optymalnego dostosowania oferty kompleksu Timberland do oczekiwań klientów
biznesowych istnieje możliwość dowolnej konfiguracji pakietu i jego składowych.

Bufety kawowe – przerwa na kawę
1. Zestaw konferencyjny słodki





kawa ze śmietanką lub herbata
soki owocowe
woda mineralna
kołacz śląski

2. Zestaw konferencyjny słony





kawa ze śmietanką lub herbata
soki owocowe
woda mineralna
paluszki, precelki,

3. Zestaw konferencyjny lux






kawa ze śmietanką lub herbata
soki owocowe
woda mineralna
kołacz śląski
paluszki, precelki

25,00 zł / osobę
2 porcje
200ml
500ml
1szt

25,00 zł / osobę
2 porcje
200ml
500ml
100g

30,00 zł / osobę
2 porcje
200ml
500ml
2szt
100g

4.zestaw konferencyjny „ śniadaniowy ” 35 zł / osobę





kawa ze śmietanką lub herbata
soki owocowe
woda mineralna
kolorowe kanapki - z szynką, serem,
pastą, jajkiem, pomidorem itp.

5. Zestaw konferencyjny „ fit ”
 kawa ze śmietanką lub herbata
 soki owocowe
 woda mineralna
 sałatka owocowa
lub filetowane owoce
( w zależności od sezonu)

2 porcje
200ml
500ml
3szt/os

35zł / osobę
2 porcje
200ml
500ml

OPCJE DODATKOWE






napoje gazowane typu pepsi, mirinda itp.
rozliczane wg spożycia w cenie:
dodatkowe kawy/herbaty
świeżo wyciskane soki owocowe
świeże owoce
ciasto z owocami i galaretką

2,50/szt
4zł/szt
12zł/250ml
7zł /os
4zł/szt

LUNCH
POROPOZYCJA 1 (cena 37zł)



Żurek z wędzonką
Tradycyjny kotlet schabowy z kapustą zasmażaną i puree ziemniaczanym

PROPOZYCJA 2 (cena38zł)



Krem z prawdziwych pomidorów z grzankami
Kotlet firmowy z bekonem, ziemniaki z pieca oraz sałatka wiosenna

PROPOZYCJA 3 (cena 35zł)



Rosół z makaronem
Rolada wieprzowa z kluseczkami śląskimi i modrą kapustą

PROPOZYCJA 4 (cena 38zł)



Firmowa zupa: Krem z chrzanu
Grillowana pierś z kurczaka, frytki, surówka z białej kapusty

PROPOZYCJA 5 w formie bufetu szwedzkiego (cena 77zł)










krem pomidorowy z grzankami lub krem czosnkowy z grzankami
sakiewki faszerowane grzybami w sosie koperkowym
tradycyjny schabowy
kotlet firmowy z bekonem
pieczone ziemniaczki
puree koperkowe
bufet sałatkowy (2 rodzaje surówek)
warzywa gotowane typu: brokuł, kalafior, marchewka
ciasto owocowe z galaretką

Sala

Powierzchnia
m2

Bankietowa(różana)

200

Kominkowa

85

Na piętrze
(klimatyczna)
Kryształowa

99

Rodzaj sali:
Bankietowa
Kryształowa
Klimatyczna

56

Wymiary
dł. x szer.
x wys.
20 x 10 x
3,5
9,5 x 9 x
2,6
11 x 9 x
2,6
8 x 7 x 2,6

Wynajem całodzienny:
1200PLN
800 PLN
700 PLN

Miejsca
Ustawienie
kinowe
150

Miejsca
Ustawienie
bankietowe
120

Miejsca
Stojące

40

35

60

60

80

100

28

25

40

250

Wynajem godzinowy:
180 PLN / 1 godzina
150 PLN/ 1 godzina
120 PLN/ 1 godzina

*Cena wynajęcia sali może być ustalona indywidualnie w zależności od menu i ilości osób.
*wszystkie ceny są cenami brutto

