
 

Dziękujemy za

zainteresowanie

Hotelem ATRIUM ***

 

 

 

Zachęcamy do

zapoznania się 

z naszą ofertą

konferencyjną



Hotel Atrium *** zlokalizowany jest w samym sercu

pięknego Krakowa. Tuż za rogiem znajduje się

zapierający dech w piersiach Rynek Główny oraz

większość najważniejszych atrakcji turystycznych

Krakowa.

 

Nowoczesne i kompleksowo wyposażone zaplecze

konferencyjne pozwala na organizację spotkań na

najwyższym poziomie.

 

Naszym Gościom oferujemy noclegi w 52 w pełni

wyposażonych pokojach, pyszne, obfite śniadania w

przepięknej Restauracji oraz możliwość skorzystania ze

strzeżonego parkingu.

 

Doskonała lokalizacja pozwoli Państwu zaoszczędzić

czas i dłużej cieszyć się pobytem w naszym Hotelu:

- odległość od Dworca PKP – 1,2 km

- odległość od Rynku Głównego – 700 m

- odległość od Wawelu – 1,6 km

- odległość od lotniska w Balicach – 13 km

 

LOKALIZACJA

 





SALE
KONFERENCYJNE

 

Kilkunastoletnie doświadczenie w

organizacji konferencji oraz eventów daje

nam możliwość stworzenia dla Państwa

zróżnicowanej oferty. Nasza obsługa

zapewni prawidłowy przebieg spotkań

biznesowych, wernisaży, pokazów,

przyjęć oraz wielu innych wydarzeń.

 

Zadowolenie klientów jest dla nas

najważniejsze, dlatego jesteśmy otwarci

na propozycje i chętnie spełnimy

wszystkie Państwa oczekiwania.



SALE
KONFERENCYJNE

 

Nasza oferta konferencyjna
obejmuje 2 sale, które cechuje
wysoki standard wyposażenia oraz
nowoczesne systemy
audiowizualne:
 
- Salę Główną o powierzchni 70 m²
- Salę Patio o powierzchni 57 m²
 
Przygotowaliśmy kilka ofert w
zależności od Państwa potrzeb.  
Na kameralne spotkania biznesowe
proponujemy Salę Patio, na
większe konferencje do 60 osób
idealna będzie Główna Sala
Konferencyjna. Z myślą o
najbardziej wymagających
klientach przygotowaliśmy
kompleksowy pakiet na wynajem
obu sal, który zapewni przestrzeń
konferencyjną oraz miejsce na
odpoczynek i relaks wśród zieleni z
filiżanką naszej pysznej kawy.



SALA  GŁÓWNA

 

Główna Sala
Konferencyjna
umożliwia
organizację spotkań
dla:
- 60 osób przy
ustawieniu teatralnym
-  42 osób przy
ustawieniu szkolnym
- 36 osób przy
ustawieniu w podkowę.



SALA  GŁÓWNA

 

Sala główna stanowi wyjątkową
scenerię do organizacji szkoleń,
konferencji, czy spotkań biznesowych.
 
Wyposażona jest w projektor,
profesjonalne nagłośnienie, mikrofony,
klimatyzację, flipcharty,
bezprzewodowe i przewodowe łącze
internetowe oraz interaktywną,
dotykową 100- calową tablicę
multimedialną myBoard, która
pozwala na realizację wielu
przydatnych funkcji, jak: rozpoznawanie
pisma odręcznego, odtwarzanie video 
z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty
video. Program integruje się 
z programami pakietu MS Office
pozwalając na ręczne dopisywanie
notatek do dokumentów (w formie
graficznej)







SALA  PATIO

 

Sala Patio jest salą wielofunkcyjną
o powierzchni 57 m², która jest
idealnym miejscem do organizacji
spotkań biznesowych, szkoleń,
wernisaży, przyjęć i innych
eventów.
Sala jest klimatyzowana i posiada
przeszklony dach. Możliwe jest
zarówno częściowe, jak i całkowite
zaciemnienie.
 
Wyposażenie
sali: nagłośnienie, ekran, 
flip-chart, bezprzewodowe łącze
internetowe, mikrofony oraz
rzutnik multimedialny.



PRZERWY  KAWOWE  I
LUNCHE

 

Podczas organizowanych spotkań
z przyjemnością zadbamy 
o Państwa podniebienia serwując
pyszne posiłki w naszej
Restauracji Atrium.
 
Każde spotkanie biznesowe,
szkolenie, czy konferencja
wymaga odpowiedniej oprawy. 
W związku w tym,
przygotowaliśmy dla Państwa
propozycje przerw kawowych
oraz zestawów lunchowych
stworzonych przez naszego Szefa
Kuchni.



SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
 

Hotel Atrium
Ul. Krzywa 7

31-149 Kraków
Tel. +48 12 430 02 03
Fax. +48 12 430 01 96

www.hotelatrium.pl
email: biuro@hotelatrium.pl


