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MAŁE SZKOLENIE, CZY DUŻA KONFERENCJA 
W HOTELU PODLASIE KAŻDY EVENT TO WYDARZENIE KLASY BIZNES.

Hotel Podlasie to miejsce z charakterem, które łączy komfortowy
wypoczynek z doskonałą kuchnią i strefą biznesową.

Doskonale rozumiemy potrzeby nowoczesnego biznesu,
dlatego z prawdziwą dumą przedstawiamy ofertę,

która spełnia oczekiwania najbardziej wymagających 
Gości biznesowych.

OFERUJEMY:
• 6 eleganckich i przestronnych sal konferencyjnych

• nowoczesny sprzęt
• lunche biznesowe oraz przerwy kawowe

• bezpłatny parking, dozorowany na 100 aut.
• 83 komfortowe pokoje

USŁUGI DODATKOWE:
• zaplecze techniczne

• kabiny do tłumaczeń symultanicznych
• dedykowane e-platformy konferencyjne

• druk materiałów konferencyjnych
•  występy artystyczne
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ORGANIZUJEMY:
• spotkania menagerskie
• negocjacje biznesowe

• prezentacje
• konferencje 

• kongresy
• szkolenia

• wykłady multi-językowe
• webinaria i video konferencje

WYPOSAŻENIE SAL :

dostęp do światła dziennego

szybki internet wi-fi

funkcjonalne nagłośnienie

sprzęt audiowizualny

ekran

rzutnik

oprawa muzyczna i wizualna

flipcharty
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SALA OGRODOWA

Elegancka i przestrzenna sala z bezpośrednim wyjściem 
do ogrodu. Dająca możliwość organizacji konferencji, szkoleń, 
eventów, spotkań wystawienniczych oraz imprez firmowych. 

Szerokość: 16m
Długość: 26m
Wysokość: 3,4m

 

max. ilość osób: 200 400 mkw.

WYMIARY SALI:
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SALA OGRODOWA - USTAWIENIE 100 OSÓB
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SALA OGRODOWA - USTAWIENIE 50 OSÓB
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SALA OGRODOWA - USTAWIENIE 30 OSÓB
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SALA ZIELNA

SALA TYKOCIN
SALA BIAŁOWIEŻA

Szerokość: 5,7 m
Długość: 6,8 m
Wysokość: 2,4 m

Szerokość: 4 m
Długość: 14 m
Wysokość: 2,2 m

Stonowana sala o urzekającym wystroju inspirowanym 
najpiękniejszymi barwami podlaskiej natury. Oddzielne 
wejście i system nagłaśniający sprawiają, że to doskonałe 
miejsce do organizacji spotkań biznesowych oraz szkoleń. 

Kameralne sale o stonowanym wystroju. Możliwośc 
ustawienia teatralnego oraz w podkowę. Idealne do 
organizacji szkoleń, warsztatów oraz rozmów rekrutacyjnych.

max. ilość osób: 50 56 mkw.

max. ilość osób: 30 38 mkw.

WYMIARY SALI:

WYMIARY SALI:
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Przed salą jest dodatkowa przestrzeń do wykorzystania np.
na rejestrację, prezentację bądź bufet przekąskowy.



RESTAURACJA LIPCOWY OGRÓD
MENU PRZYPRAWIONE TRADYCJĄ PODLASIA

Doskonałe ryby, aromatyczna dziczyzna i desery przyrządzone z sezonowych owoców. Każda nasza potrwa zachwyca 
głębokim smakiem. Każde wydarzenie biznesowe zmieniamy w podróż po najlepszych tradycjach kulinarnych Podlasia. 

Proponujemy oryginalne pakiety lub menu skomponowane z indywidualnych życzeń Organizatora. 

Zapewniamy energetyczne przerwy kawowe w atrakcyjnych pakietach, które można idealnie dopasować do charakteru 
wydarzenia i preferencji Gości. Doskonała kuchnia wymaga odpowiedniej oprawy, dlatego z prawdziwą pasją dbamy 
o każdy szczegół, zapewniając dyskretną i profesjonalną obsługę. Dzięki temu mamy pewność, że nasi Goście czują się 

w Lipcowym Ogrodzie naprawdę wyjątkowo.
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Hotel Podlasie to szczególne miejsce na mapie Białegostoku. Przyjemna atmosfera ciszy i spokoju pozwala w jednej chwili zapomnieć o miejskim
 zgiełku i jednocześnie szybko korzystać ze wszystkich atrakcji Białegostoku i okolic. Hotel Podlasie oferuje 83 eleganckich pokoi w różnych 

aranżacjach i rozmiarach. To 150  idealnych miejsc noclegowych dla Gości biznesowych. Gościom zapewniamy dokładnie to, na czym im zależy.

HOTEL PODLASIE
ZAWSZE W CENTRUM POTRZEB

suszarka do włosów

wygodne biurko

telewizor z pakietem kanałów

łazienka z prysznicem

szybkie łącze wi-fi

wodę mineralną na powitanie

śniadanie w formie bufetu

bezpłatny parking na 100 aut

dogodna lokalizacja

profesjonalna obsługa

APARTAMENT 3-4 OSOBOWY TWIN 2 OSOBOWY
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www.hotelpodlasie.pl
www.lipcowyogrod.pl

ul. 42 Pułku Piechoty 6, 15-181 Białystok

BIURO OBSŁUGI GOŚCI:

marketing@hotelpodlasie.pl
+48 85 67 56 611/612/615

RECEPCJA:

recepcja@hotelpodlasie.pl
+48 85 67 56 600, +48 510 213 311

Restauracja Lipcowy Ogród
Hotel Podlasie

lipcowy_ogrod
hotel_podlasie

KONTAKT
Jeżeli jesteś zainteresowany organizacją spotkania lub

konferencji zapraszamy do kontaktu.


