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159 PLN wiosenny pakiet konferencyjny 
W skład pakietu wchodzi: 

SALA KONFERENCYJNA
   - przestrzenna z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego 
   - możliwość organizacji szkolenia na świeżym powietrzu
   - bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu
   - rzutnik LCD, ekran oraz flipchart z markerami

Przerwa kawowa
- zielone smoothie bananowe ze szpinakiem i pietruszką  
- mini jogurty z granolą i owocami
- muffiny z borówkami i kruszonką
- woda butelkowana 

     Dodatki do herbat :
     konfitura pomarańczowa z trawą cytrynową 
     truskawki w syropie trzcinowym
     cytryny kandyzowane 
 
Lunch
    - lunch serwowany lub w formie bufetu w naszej restauracji:
      zupa, danie główne i deser  
    - woda, kawa, herbata
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Nowoczesne i funkcjonalne wnętrza
- 6 przestronnym sal konferencyjnych 
- łączna powierzchnia sal to 370 m2
- bezpłatny szybki Internet w całym obiekcie 
- restauracja z ogródkiem i stylowy Irish Pub 
- 24h sklepik z przekąskami i napojami 

Sale konferencyjne
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Co nas wyróżnia?
- cicha i zielona ostoja w bliskiej odległości centrum miasta
- wyjątkowe położenie tuż nad Stawami Pęcickimi, w otulinie Parku Potulickich 
- duży teren zielony z ogródkiem przy restauracji 
- leżaki wypoczynkowe
- grill holenderski 
- ścieżki spacerowe i trasy biegowe wśród zieleni 
- świeżo zdezynfekowane pokoje hotelowe 
- w każdym pokoju woda mineralna butelkowana gratis oraz zestaw
  do parzenia kawy i herbaty z bezpiecznym zestawem jednorazowym
- miła i przyjazna obsługa zachowująca środki bezpieczeństwa

Doskonała lokalizacja
- łatwy i szybki dojazd do centrum Warszawy – ok. 30 min. Samochodem 
- tylko 100 m od stacji warszawskiej kolei dojazdowej (WKD), 
   w pobliżu dróg A2 i S8, prowadzących do Krakowa, Katowic i Wrocławia 
- 16 km od Ptak Warsaw EXPO
- 16 km od międzynarodowego lotniska Okęcie i Centrum Targowego EXPO, 
- 18 km od Pałacu Kultury i Nauki,
- 20 km od Starego Miasta, Teatru Narodowego i Pałacu Prezydenckiego,
- 30 km od Centrum Targowego MT Polska
- 22 km od Stadionu Narodowego w Warszawie

Noclegi
Dla uczestników konferencji specjalne ceny pokoi.
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Komfort snu
68 przytulnych, niezwykle przestronnych pokoi

- 63 pokoje „Twin” z dwoma oddzielnymi łóżkami
- 1 pokój Apartament z pokojem dziennym i oddzielną sypialnią 
- 2 pokoje o podwyższonym standardzie „Executive” z szerokim łóżkiem typu Queen
- 1 pokój przeznaczony dla 3 osób 
- 1 pokój dla osoby niepełnosprawnej z dwoma oddzielnymi łóżkami 

W każdym pokoju
- duża łazienka z prysznicem lub wanną, kosmetykami i kompletem ręczników
- zestaw do parzenia kawy i herbaty z bezpiecznym zestawem jednorazowym 
- szerokie łóżka z zagłówkiem
- Internet, telefon i telewizor LCD z pilotem, sejf
- biurko i stolik z fotelami, lodówka, woda mineralna gratis

RESTAURACJA i PUB
- restauracja z dużym ogrodem daje możliwość spożywania posiłków 
  na świeżym powietrzu 
- stylowy zielony Irish Pub, który można zarezerwować na wyłączność 
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rezerwuj onilne na www.desilva.pl

NASZE HOTELE
Hotel DeSilva Premium Opole 
Hotel DeSilva Premium Poznań
Hotel DeSilva Warszawa Piaseczno
Hotel DeSilva Inn Katowice Airport
Hotel Victor Pruszków DeSilva 
Hotel Mercure Częstochowa Centrum 
Hotel Mercure Opole
Hotel Mercure Karpacz Skalny
Hotel Mercure Jelenia Góra
Hotel Mercure Cieszyn
Hotel Ibis Częstochowa
Hotel Ibis Katowice Zabrze
Hotel Ibis Styles Bielsko-Biała  
Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva 
Restauracja & Minibrowar

Zapraszamy do współpracy
Hotel Victor Pruszków DeSilva
ul. Andrzeja 1A | 05-800 Pruszków 
tel. +48 22 430 39 02 | 22 430 39 03 
e-mail: sales.pruszkow@desilva.pl
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