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OFERTA KONFERENCYJNA 
 
Hotel „Pałac Lucja” posiada przygotowaną do organizacji konferencji, szkoleń, uroczystości firmowych oraz rodzinnych klimatyzowanej sali 

konferencyjnej dysponującej 70 miejscami dla gości oraz dostępem do sieci Wi-Fi. 
  
W ofercie dostępna jest również, sąsiadująca z pomieszczeniem konferencyjnym sala VIP z barem. 
 

W standardzie: klimatyzacja, Internet: Wi-Fi. 
 

SALA KONFERENCYJNA – CENNIK 

Sala konferencyjna 
wielkość  za pierwszy dzień za każdy następny dzień  

do 70 miejsc siedzących  250 zł 125 zł 

Sala VIP z barem max dla 10 osób 400 zł   
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

rodzaj sprzętu za pierwszy dzień za każdy następny dzień  

rzutnik multimedialny  50 zł 25 zł 

flipczart (papier oraz pisaki w zestawie) 50 zł 25 zł 

nagłośnienie audio 50 zł 25 zł 

 

 

CENY PRZERWY KAWOWEJ (CATERING) 

  

Pakiet I (K1): kawa, herbata, sok, woda, ciastka kruche – 15zł/osoba 

Pakiet II (K2): kawa, herbata, sok, woda, ciastka kruche, paluszki, ciasto domowe, owoce – 25zł/osoba 

Pakiet III (K3):  (serwis całodniowy uzupełniany) - kawa, herbata, sok, woda, ciastka kruche, paluszki, ciasto domowe, owoce – 35zł/osoba 
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PAKIET KONFERENCYJNY (dla grup korzystających z pobytu w hotelu) 

 

obowiązujące ceny pobytu w hotelu, obejmujące jedną dobę hotelową. Śniadanie w formie bufetu, jest wliczone w cenę.  
 

W standardzie: klimatyzacja, telefon, 32’’ telewizor z kanałami telewizji naziemnej cyfrowej i analogowej, bezpłatny Internet: Wi-Fi, sejf oraz mini bar. 
 
 

rodzaj pokoju cena 

pokój 2-osobowy 180 zł 

 

 

OBIAD - (Dwudaniowy posiłek z napojami): 

WARIANT I 
 Zupa - krem z brokułów,  

35zł / osoba 
Danie główne: Kotlet schabowy panierowany, ziemniaki obsmażane, surówka, sok / woda mineralna 

WARIANT II 
 Zupa - rosół z makaronem,  

40zł / osoba Danie główne: Rolada śląska nadziewana ogórkiem, boczkiem i musztardą, z kluskami śląskimi i czerwoną 
kapustą, sok / woda mineralna 

WARIANT 
III 

 Zupa - krem z pieczarek,  
45zł / osoba Danie główne: Łosoś pieczony, sos porowo-estragonowy, gotowane ziemniaki, jarzynowe julienne, sok / 

woda mineralna 
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DESER: 

WARIANT I Szarlotka z lodami 

12zł / osoba WARIANT II Pucharek Tiramisu 

WARIANT III Pucharek lodowy 

 

KOLACJA:  

Kolacja przygotowana w formie bufetu / możliwość podania dań z grilla po wcześniejszym uzgodnieniu  - 25zł / osoba 

 

 

 

 

 

 


