
OFERTA INTEGRACYJNO - SZKOLENIOWA I

KONFERENCYJNA DLA FIRM

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy „NIAGARA” położony w malowniczej miejscowości

Międzybrodzie Żywieckie, daje możliwość połączenia aktywnego wypoczynku, relaksu oraz

pracy  wśród  dziewiczej  przyrody  z  dala  od  wielkomiejskiego  zgiełku.  Nowoczesne  i

profesjonalne  zaplecze  konferencyjne  pozwala  nam  na  organizację  wszelakiego  rodzaju

konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych czy imprez firmowych.

Do Państwa dyspozycji oddajemy bezpłatnie:

✗ salę ( 16m x 12m ) przygotowaną w zależności od potrzeb na 100 – 200 osób z 

nagłośnieniem

✗ salę ( 7m x 6m )

✗ salę kominkową ( 11m x 6m )

✗ sala (8m x 12m)

Wraz z zapleczem konferencyjnym oferujemy Państwu oprawę gastronomiczną, organizujemy

lunche, przerwy kawowe, przyjęcia i bankiety.

Nasza nowo wyremontowana część hotelowa oferuje pobyt w pokojach dwuosobowych,

segmentach (2+2) z pełnym węzłem sanitarnym oraz apartamentach.



Koszt noclegu z pełnym wyżywieniem ( śniadanie, obiad, kolacja) obejmuje ceny sezonowe 

i posezonowe, a wygląda to w następujący sposób:

✔ 1 os/dzień 115 zł ( od drugiej połowy października, listopad do 20 grudnia oraz marzec i 

kwiecień)

✔ 1 os/dzień 125zł (od maja, czerwiec, wrzesień, 1 połowa października oraz styczeń i 

luty).

Cena uwzględnia:

✔ 75 zł nocleg ze śniadaniem (w sezonie)

✔ 65 zł nocleg ze śniadaniem (poza sezonem)

✔ 30 zł – obiad lub obiadokolacja

✔ 20 zł kolacja

Dodatkowo proponujemy jedną z kolacji w formie grilla ( propozycje do uzgodnienia z
recepcją ).

Chwile przy ognisku za dodatkową opłatą może umilić kapela góralska.

Dużym zainteresowaniem cieszy się również zabawa przy muzyce. Proponujemy również
różne warianty uroczystych kolacji w kwocie już od 80zł do 180 zł. W cenie zawarte są

ciepłe posiłki, zimna płyta, kawa, herbata itp. 
Zachęcamy do skorzystania z usług naszego DJ-a.

Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania przerw kawowych:

✔ kawa,herbata – 8 zł od osoby

✔ kawa herbata ,woda mineralna,ciasteczka – 15zł od osoby

✔ kawa ,herbata ,woda mineralna,soki,ciasteczka,paluszki,kanapki 20zł od osoby

Serdecznie zapraszamy !


