OFERTA
KONFERENCYJNA

Hotel Monttis
ul. Spółdzielców 1
34 – 200 Sucha Beskidzka
tel. 033/ 874 24 55, 874 25 84
www.hotelmonttis.com.pl
hotel@monttis.com.pl

FERTA

HOTEL MONTTIS **
Hotel Monttis to nowoczesny obiekt konferencyjno- szkoleniowy, połoŜony w przepięknym
krajobrazie Beskidów. Jest on doskonałym miejscem zarówno do odpoczynku, jak i do spotkań
biznesowych.
Do dyspozycji Gości oddajemy pokoje jedno, dwu i trzyosobowe, jak równieŜ przestronne
apartamenty.
Podczas pobytu zachęcamy do zapoznania się z wykwintnym menu w naszej restauracji oraz do
skorzystania z centrum rekreacyjnego, gdzie moŜna aktywnie wypocząć korzystając z sauny lub
siłowni. W wolnym czasie zapraszamy do przytulnej kawiarni i sali bilardowej.
Gwarantujemy, Ŝe Hotel Monttis to doskonałe miejsce spotkań dla wymagających gości
biznesowych, jak równieŜ wymarzone miejsce odpoczynku dla turystów indywidualnych i
grupowych.
Od wielu lat skutecznie organizujemy:







konferencje
szkolenia
spotkania biznesowe
sympozja
imprezy integracyjne
turnusy rehabilitacyjne

DLACZEGO MY?






przyjazny i Ŝyczliwy personel
kompleksowa oferta usług
wyśmienita kuchnia oparta o naturalne składniki
przepiękny krajobraz Beskidów
długoletnie doświadczenie w obsłudze imprez biznesowych
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SALE KONFERENCYJNE, WYKŁADOWE I KOMPUTEROWE



Sala konferencyjna - 200 miejsc (klimatyzacja, nagłośnienie)



4 sale wykładowe - 40 miejsc kaŜda



3 sale komputerowe - 50 stanowisk komputerowych



wyposaŜenie: rzutniki multimedialne, laptopy, rzutniki pisma i przeźroczy,
flip-charty, ekrany, sprzęt audio-video (w cenie wynajmu)



serwis kawowy



internet (łącze stałe i WiFi – 60 Mb/s)

STREFA HOTELOWA

POKOJE



150 miejsc noclegowych
57 komfortowych pokoi: typu Standard 2, 3-osobowych z łazienkami i TV,
wygodne apartamenty, pokoje rodzinne oraz 2 pokoje dla osób
niepełnosprawnych
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RESTAURACJA







200 miejsc
klimatyzacja, nagłośnienie
szwedzki stół/obsługa kelnerska
róŜnorodna kuchnia (wegetariańska, regionalna, smaki świata)
kawiarnia z drink barem (moŜliwość organizacji imprez tanecznych do 20 osób)
grill pod strzechą - „Karczma Beskidzka”

REKREACJA






sauna
siłownia
bilard
sala do tenisa stołowego
basen (3 min. pieszo od hotelu)

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE ORGANIZOWANE PRZEZ HOTEL




z programem muzycznym
z programem artystycznym z udziałem wodzireja
karaoke

WIECZORY REGIONALE


uczta staropolska w skansenie wsi orawskiej z XVII/XVIII w.
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biesiada góralska w karczmie z pokazem sztucznych ogni:
- swojskie jadło ( prosiak, baran, specjał Janosika),
- kapela, góralskie bajanie, śpiewanie z kantyczek,
- góralskie potyczki o tytuł Baby Pełną Gębą i Chłopa na Schwał



wielkie grillowanie w „Karczmie Beskidzkiej”



ogniska z pieczeniem barana lub prosiaka



konkursy umiejętności regionalnych: wyścigi drwali, wbijanie gwoździa,
ugniatanie ciasta i lepienie pierogów



„Chrzest góralski”



warsztaty regionalne z twórcami ludowymi



kuligi zielone lub białe z pochodniami i grzanym winem



występy artystów estradowych oraz kabaretowych

IMPREZY INTEGRACYJNE

TEAM BUILDING



turniej łuczniczy



turniej sumo, ring bokserski



quady, skutery śnieŜne



rafting na Dunajcu



turniej hokeja na trawie
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WYCIECZKI AUTOKAROWE


Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Zawoja, Zubrzyca Górna



„Park Miniatur – Świat Marzeń” w Inwałdzie, „Dinozatorland” w Zatorze



Oświęcim, Kraków, Kopalnie Soli: Bochnia, Wieliczka, Zakopane



Bukowina Tatrzańska – baseny geotermalne Termy Bukowińskie

WYCIECZKI PIESZE






Góra Jasień
Magurka
Leskowiec
Hala Krupowa
Babia Góra

CENTRUM KONFERENCYJNO - SZKOLENIOWE

Adres:

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Spółdzielców 1

Telefon/fax:

(0-33) 874 24 55, (0-33) 874 25 84

E-mail:

hotel@monttis.com.pl

Liczba sal / maks.

5 / 200

Rodzaj obiektu:

Hotel

Standard hotelu:
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SALA
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CENNIK

Typ pokoju

Konferencje i szkolenia

pokój 1-osobowy

90 zł

pokój 2-osobowy

150 zł

pokój 3-osobowy

195 zł

apartament

255 zł

Cena zawiera śniadanie w formie bufetu oraz podatek VAT.
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Sale konferencyjne
Sala

Cena/ max 8 godz.

Sala konferencyjna (200 osób)

500 zł

Sale wykładowe (40 osób kaŜda)

245 zł

Sale komputerowe

450 zł
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PROPOZYCJE:
przerw kawowych:
Propozycja I

Propozycja II

10zł brutto/ os.

12zł brutto/os.

-kawa, herbata

-kawa, herbata,

-kruche ciasteczka

-woda, sok
-kruche ciasteczka

Propozycja III
15zł brutto/os.
-kawa, herbata,
-woda, sok
-owoce, kruche ciasteczka

Obiady serwowane:
Zestaw I
20zł/brutto os.

Zestaw II
20zł brutto/os

-zupa cebulowa z grzankami,

-zupa pomidorowa z lanym

-kurczak duszony w jarzynach

ciastem

podany z ryŜem

-panierowany filet z kurczaka

-sałata zielona w sosie vinegrette

-frytki

-galaretka z owocami

-zestaw surówek

-woda z cytryną

-szarlotka
-woda z cytryną
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Zestaw III:
20 zł brutto/os
-bulion drobiowy z kluseczkam
-dorsz w sosie cytrynowym
-warzywa z wody
-ziemniaki z koperkiem
-lody z owocami
-woda z cytryną

Kolacje serwowane:
Zestaw I:

Zestaw II:

15zł brutto/os

15zł brutto/osoba

-szaszłyk wieprzowy z ryŜem

-filet z kurczaka ze szpinakiem

i duszonymi warzywami

zapiekany z serem

-surówka z czerwonej kapusty

-ziemniaki smaŜone

-śledź w oleju z cebulką

-tymbaliki drobiowe

-jajo w róŜowym sosie

-sałatka grecka

-kawa lub herbata

-śledź w oleju z cebulką

Zestaw III:
15zł brutto/os
-dorsz panierowany w papryce
z cebulką
-frytki
-warzywa z wody
-sałatka „fantazja”
-roladki z szynki z musem
chrzanowym
-kawa lub herbata
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Przykładowe menu bufetu szwedzkiego:
Zestaw I:
17,00 zł/ brutto
Przekąski zimne:
-roladki z szynki musem chrzanowym
-jajka w sosie tatarskim
-wybór wędlin i serów

Dania gorące :
-leczo drobiowo-warzywne
-gyros drobiowy z ryŜem

Sałatki:
-sałatka z tuńczykiem
-sałatka brokułowa z sosem czosnkowym

Napoje:
-kawa
-herbata
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Zestaw II
17,00zł brutto/os
Przekąski zimne:
-tymbaliki drobiowe
-jajo na pomidorze
-pasztet drobiowy
-wybór wędlina

Dania gorące:
-pierogi z mięsem okraszane cebula i boczkiem
-karczek s grilla
-warzywa z patelni

Sałatki:
-mix sałat z grzankami
-sałatka z selera konserwowego i porą
-pomidor, ogórek

Napoje:
-kawa
-herbata
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Kolacja Grillowa

Zestaw I
60 zł brutto/os.
- zapiekanka Beskidzka
- kiełbasa pieczona
- mięsiwa grillowanie (Karkówka, pałeczki drobiowe, Ŝeberka)
- ziemniaki zapiekane z boczkiem i cebula
- ogórek kiszony
- chleb ze smalcem
- piwo 0,5 litr
- herbata z cytryną
- woda z cytryną

Zestaw II
60 zł brutto/os.
- gulasz Janosika w chlebie
- kaszanka z kapustą zasmaŜaną
- ziemniaki z serem
- grzaniec 200 ml
- ogórek kiszony
- chleb ze smalcem
- herbata z cytryną
- woda z cytryną
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Kolacja uroczysta serwowana
Zestaw I
80 zł brutto/os.
- karczek duszony w warzywach
- ziemniaki opiekane
- sałata zielona w sosie vinegrette
- buraczki na ciepło

- ruloniki z szynki nadziewane masą chrzanową
- galantyna z kurczaka w galarecie z winogronami
- jajo faszerowane tuńczykiem
- jajo z refleksem majonezu
- kuleczki mięsne w płatkach kukurydzianych
- śledź w śmietanie z jabłkiem
- koreczki śledziowe
- sałatka grecka
- sałatka z kurczaka wędzonego
- półmiski wędlin i serów
- pieczywo

- szaszłyk drobiowy
- ryŜ dwukolorowy
- surówka z czerwonej kapusty
- domowe Ciasto (1 rodzaj)
- owoce dekoracyjnie
- lampka wina
- sok, woda mineralna,
- kawa, herbata
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Zestaw II
80 zł brutto/os.
- filet z kurczaka w cieście francuskim
- frytki
- surówka z białej kapusty w oleju
- brokuły na ciepło z czosnkiem

- tymbaliki drobiowe
- schab ze śliwka w galarecie
- pomidorki faszerowane sałatką serową
- jajo w szynce w galarecie
- jogurtowa rolada z groszkiem i marchewką
- śledź górnika
- śledź po kaszubsku
- sałatka „fantazja”
- sałatka gyros
- półmiski wędlin i serów
- pieczywo

- roladki z karkówki
- kluski śląskie
- surówka z warzyw mieszanych
- domowe Ciasto (1 rodzaj)
- owoce dekoracyjnie
- lampka wina
- sok, woda mineralna,
- kawa, herbata
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Open Bar

Zestaw I
- piwo krajowe lane śywiec, Tyskie, Lech
- wino białe/czerwone
- napoje bezalkoholowe (soki, woda, napoje gazowane)
7 godzin 75 zł brutto/os.
5 godzin 55 zł brutto/os.
3 godziny 45 zł brutto/os.
kaŜda następna rozpoczęta godzina
15 zł brutto/os.

Zestaw II
- wódka Bols, Wyborowa, piwo lane śywiec, Tyskie, Lech
- wino białe/czerwone
- napoje bezalkoholowe (soki, woda, napoje gazowane)
7godzin 105 zł brutto/os.
5 godzin 75 zł brutto/os.
3 godziny 65 zł brutto/os.
kaŜda następna
rozpoczęta godzina
15 zł brutto/os.

15

Zestaw III
- wódka Bols, Wyborowa
- piwo lane śywiec, Tyskie,
- wino białe/czerwone,
- Campari, Martini, Malibu, Bacardi Rum, Gin,Tequila, Whisky J. Walker (red),
Ballantines
- napoje bezalkoholowe (soki, woda, napoje gazowane)
7 godzin 175 zł brutto/os.
5 godzin 145 zł brutto/os.
3 godziny 125zł brutto/os.
kaŜda następna
rozpoczęta godzina
25 zł brutto/os.
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