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Hotel, konferencje, wesela
http://hotelsulkowski.pl

Witamy w katalogu ranking.net.pl na stronie Hotelu Sułkowski - wypoczynek, konferencje, wesela. Hotel
Nasz hotel mieści się nad najczystszym jeziorem w Wielkopolsce, to idealne miejsce do wypoczynku po
trudach podróży, spotkania biznesowych i konferencjach. Zatrzymując się w naszym hotelu możesz cieszyć
się pięknem natury, możesz skorzystać z naszej bazy rekreacyjnej - łódki, rowery, biegi. Malownicze
krajobrazy możesz podziwiać wprost ze swojego hotelowego okna. Zachęcamy też do skosztowania
wybornych potraw serwowanych w naszych restauracjach. Możesz się nimi delektować na hotelowym tarasie
z widokiem na jezioro. Już dziś zarezerwuj pokój i ciesz się wypoczynkiem w towarzystwie bliskich osób.
Zobacz też, jakie atrakcje i zniżki przygotowaliśmy dla najmłodszych gości. Konferencje Hotel Sułkowski to
hotel typu Business & Rest, a jednocześnie największy w regionie obiekt konferencyjny, który oferuje
kompleksową i profesjonalną organizację spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń lub imprez
integracyjnych. Imprezy Integracyjne Poza organizacją szkoleń i konferencji proponujemy również szeroką
gamę warsztatów i imprez towarzyszących. W ofercie znajdziecie Państwo zarówno zajęcia z
wykwalifikowanymi trenerami prowadzone w salach konferencyjnych, jak również atrakcyjne gry terenowe,
które dają możliwość analizy postaw uczestników oraz wzmacniają ich umiejętności komunikacyjne. Wesela
Jeśli chcecie znać przepis na udany ślub, przyjęcie weselne, ślub na plaży, chcecie by pozytywnie i na długo
zapadł w pamięci Waszych gości, a Wy, Młoda Para, chcecie mieć zagwarantowane poczucie komfortu,
szampańskiej zabawy i pełni szczęścia - skontaktujcie się z nami. Hotel Sułkowski - wypoczynek,
konferencje, wesela Boszkowo-Letnisko, ul. Dworcowa 15, 64-140 Włoszakowice T 48 65 537 11 00, M 48
728 397 807 FAX 48 65 537 15 87 http://hotelsulkowski.pl
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