ZAJAZD MAZOWSZE
09-472 Słupno /k Płocka
ul. Miszewska 8
tel 24 386 27 60 kom. 535 00 1970
recepcja@zajazdmazowsze.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Zajazdu Mazowsze, położonego
w Słupnie k/Płocka.

Oferujemy Państwu wygodne pokoje hotelowe, smaczną
kuchnię staropolską w naszej restauracji, drink-bar.
Oprócz bazy hotelowej do dyspozycji Gości została oddana
sauna i siłownia.
Przed obiektem do Państwa dyspozycji duży monitorowany
24h/dobę parking zapewniający poczucie bezpieczeństwa.

Głównym założeniem właścicieli jak i obsługi jest, by Nasi Goście byli zadowoleni z pobytu w naszym
Zajeździe Mazowsze.
Dysponujemy bazą noclegową dla 45 osób. Każdy pokój posiada łazienkę z kabiną prysznicową, TV
SAT oraz internet.

W cenę pokoju wliczone jest śniadanie oraz możliwość skorzystania z sauny i siłowni.
Cennik:
Pokój 1-osobowy - 100 zł
Pokój 2-osobowy - 140 zł
Apartament – 260 zł

Wynajęcie sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem
5-6 godzin – 400 złotych
W tym 1 przerwa kawowa.
Koszt dla jednej osoby - 10 złotych w tym kawa, herbata, 200 ml wody z
cytryną, 10 dkg ciastek kruchych.
SALA KONFERENCYJNA
Do dyspozycji Gości, oddajemy nowoczesną salę konferencyjną na 50 osób.
Wyposażenie: ekran projekcyjny, projektor multimedialny, notebook.
Koszt wynajęcia sali:
–

4 godziny – 300 zł

–

cały dzień – 600 zł
MENU KONFERENCYJNE:

Specjalnie dla grup konferencyjno – szkoleniowych przygotowaliśmy propozycje serwisów
konferencyjnych:
–

przerwa kawowa mała, tj. kawa, herbata, woda mineralna, kruche ciasteczka – w cenie 10zł/osobę

–

przerwa kawowa duża, tj. kawa, herbata, woda mineralna, kruche ciasteczka, soki owocowe – w

cenie 16zł/osobę
Proponujemy szeroki wybór menu na lunch:
–

serwowane w cenie od 50zł/osobę (zupa, drugie danie, soki owocowe, )

Dla dalszych Gości, przygotowaliśmy również możliwość skorzystania z uroczystej kolacji:
–

uroczysta kolacja w formie bufetu w cenie od 50zł/osobę

–

kolacja w formie zimnego bufetu w cenie od 40zł/osobę ( sałatki, patera wędlin, patera mięs

pieczystych, patera serów, dodatki, herbata)

Pakiet STANDARD
Wynajem sali konferencyjnej
Wyposażenie sali(ekran projekcyjny, rzutnik, flipchart)
Przerwa kawowa(kawa, herbata ,woda z cytryną, ciasteczka)
Obiad serwowany
Bezprzewodowy Internet
Bezpłatny parking
Cena: 70 zł/osoba*
STANDARD PLUS
Wynajem sali konferencyjnej
Wyposażenie sali (ekran projekcyjny, rzutnik, flipchart)
Nocleg w pokoju dwuosobowym
Śniadanie w formie bufetu
Przerwa kawowa całodzienna(kawa, herbata ,woda z cytryną, ciasteczka)
Obiadokolacja
Bezprzewodowy intenet
Bezpłatny parking
Siłownia i sauna do dyspozycji Gości
Cena : 17o zł/osoba*
PAKIET LUX
Pakiet konferencyjny obejmuje:
Wynajem sali konferencyjnej
Wyposażenie sali (ekran projekcyjny, rzutnik, flipchart)
Nocleg w pokoju dwuosobowym
Śniadanie w formie bufetu
Przerwa kawowa całodzienna(kawa, herbata ,woda z cytryną, ciasteczka)
Obiad w formie bufetu
Uroczysta kolacja z lampką wina
Bezprzewodowy intenet
Bezpłatny parking
Siłownia i sauna do dyspozycji Gości
Cena: 210 zł/osoba*
*oferta dotyczy grup minimum 15 osób

