Konferenčná dokumentácia

Boutique Hotel Maraton ****
Strojárenská 11A
040 01 Košice
www.hotelmaraton.sk

Ponuka konferenčných služieb
Boutique Hotel Maraton ****, nachádzajúci sa v priamom centre
mesta Košice, Vám ponúka svoje konferenčné služby. Prezentujte
Vašu firmu, zaškoľte svoj team, či uzavrite úspešný obchod. Svojou
výhodnou polohou, súkromným bezplatným parkoviskom, či
maximálnou ústretovosťou odborne vyškoleného personálu sa Hotel
Maraton stane vaším obľúbeným miestom pri organizovaní
konferenčných, či firemných stretnutí.
****
Na výber máte zo štyroch klimatizovaných konferenčných
miestností, zariadených v príjemných farbách a plne vybavených
najmodernejšou konferenčnou technikou, s kapacitou až do 110
osôb. Miestnosti sú presvetlené denným svetlom, majú k dispozícii
loggiu s výhľadom na Strojárenskú ulicu, ktorá môže poslúžiťako
príjemný relax počas prestávky, ako aj oddychová zóna pre
fajčiarov.
****
Pri výbere miestnosti a vhodného termínu Vám vyhovieme
v maximálnej možnej miere.
****
V prípade záujmu o usporiadanie akcií , resp. vypracovania cenovej
ponuky nás , prosím , kontaktujte
e-mailom na restaurant@hotelmaraton.sk alebo na tel. čísle
0911 60 20 90

Multifunkčná sála Serenáda
Vďaka variabilite multifunkčnej sály Serenáda je možné usporiadať v jej
reprezentačných priestoroch rôzne druhy stretnutí až do kapacity 110 osôb,
napr. : firemný brunch, semináre, kurzy, školenia, ale aj recepcie, rauty,
bankety....

Možnosti usporiadania miestnosti/ kapacita
SEDENIE
„Účko“
„Íčko“
„Kino“
„Školské“

KAPACITA
80
60
110
60
Nad 5 hod. paušál / deň

Prenájom priestorov

Sála Serenáda

Pri konzumácii platí
zvýhodnená sadzba
prenájmu

200€/ 290€

K dispozícii sú Vám aj naše asistentské služby (tlmočnícke služby,
skenovanie, fotokópie, tlač dokumentov... )

Salónik Intro
Salónik Intro je svojou kapacitou do 25 osôb vhodný pre stredne veľké
skupiny osôb pri organizovaní firemných porád, prezentácií či seminárov
v príjemnom a útulnom prostredí. Využívať môžete aj bezplatné bezdrôtové
pripojenie na internet, či absolútne súkromie vyplývajúce z výhodnej pozície
tejto konferenčnej miestnosti.

Možnosti usporiadania miestnosti / kapacita
SEDENIE
„Účko“
„Íčko“
„Kino“
„Školské“

KAPACITA
15
22
25
25

Ceny
Prenájom paušál /deň

70 €

Konferenčný salónik Rondo- Club
Svojou kapacitou do 24 osôb je vhodný na pracovné porady, stretnutia
obchodných partnerov a prezentácie pre okruh Vašich vybraných zákazníkov.
Výhodná poloha, tiché prostredie ako aj loggia, či oddychová zóna s balkónom
isto prispejú k príjemne uvoľnenej atmosfére pri rokovaniach.

Možnosti usporiadania miestnosti / kapacita
Sedenie
„Účko“
„Íčko“
„Tabuľa“

Kapacita
16
16
24
Ceny

Prenájom 1 hodina
nad 5 hod paušál/deň

15 €
70 €

Coffebreaks

Classic

Brunch

Káva + hb cukor + hb smotana
Ponuka čajov Mistral
Minerálna voda Rajec 0,33l
Rozlievané ovocné šťavy
Čajové pečivo

Káva + hb cukor + hb smotana
Ponuka čajov Whitington
Minerálna voda Rajec 0,33l
Rozlievané ovocné šťavy
Ciabatta plnená kuracím steakom,
trhaným šalátom a jemným dresingom
Čajové pečivo

4,90 €

6,90 €

Light

Exclussive

Káva + hb cukor + hb smotana
Ponuka čajov Whitington
Čerstvé džúsy
Cereálne pečivo
Výber jogurtov Activia
Ľahké cereálie
+ ovocná misa

Káva + hb cukor + hb smotana
Ponuka čajov Whitington
Minerálna voda Rajec 0,33l
Sortiment 1fľ. nealka
Čajové pečivo
Čerstvé croissanty
Tapasy z čerstvej bagetky
( list.šalát , šovdra , mozzarella )
+ ovocná misa

7,80 €

8,50 €

Cafe-Restaurant
...praskanie dreva v kozube, útulné prostredie, maximálne pohodlie, podmanivé tóny hudby
a ochotný personál evokuje atmosféru pravého francúzskeho bistra.
Cafe-Restaurant bola otvorená v roku 2008 a takmer okamžite sa stala jednou
z najobľúbenejších reštaurácií v Košiciach. V roku 2010 sa podľa hodnotenia Trend Top
Hotels & Restaurant umiestnila na 2. mieste v Košickom kraji.
Svojich hostí si získala hlavne vynikajúcimi špecialitami medzinárodnej, ale
aj slovenskej gastronómie, pripravovanými, pomocou najmodernejších metód z tých
najčerstvejších surovín. Svojou kapacitou, 70 komfortných miest na sedenie, je predurčená
na rôzne spoločenské posedenia, firemné večere, ako aj rauty, recepcie a podobne.

Prenájom priestorov

1 hod.

nad 5 hod. paušál /deň
160 € / 290 €

Sála Serenáda
Salónik Intro

Od 15 €

70 €

Salónik Rondo

Od 15 €

70 €

Salónik Club

Od 15 €

70 €

Cafe - Restaurant

Prenájom techniky
Dataprojektor

dohodou

1 hod.

nad 5 hod. paušál /deň

10 €

20 €

Ozvučenie (mikrofóny)
DVD rekordér

zdarma
10 €

Flipchart

zdarma
8€

Papier na flipchart 1 bal.
Plátno
Kopírovanie A4

zdarma
0,10 €

Cena je závislá od konkrétnych požiadaviek, rozsahu akcie a časovej náročnosti.

REZERVÁCIA
Názov firmy :
Adresa :
IČO :
Kontaktná osoba :
Telefón/mobil :
E-mail :

Sála Serenáda
Salónik Intro
Salónik Rondo

Prenájom priestorov :

Salónik Club
Cafe – Restaurant
Predpokladaný začiatok :

---

Predpokladaný koniec :

---

.
.

-----

.
.

---------

Počet účastníkov :
Dataprojektor
Ozvučenie (mikrofón)
DVD rekordér
Služby :

Flipchart
Papier na flipchart
Plátno
Občerstvenie

Ubytovanie :

áno

nie

Súhlasím so zasielaním informácií o nových službách, balíčkoch, zľavách hotela Maraton na moju
e-mailovú adresu.
Všeobecné podmienky hotela
Vaše požiadavky:

