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Hotel znajduje się w świetnej
lokalizacji, tuż obok
wiodących dróg krajowych.
Charakteryzuje go
śródziemnomorski klimat.
Posiada 39 komfortowych
pokoi.
Do dyspozycji Gości jest 5 sal
konferencyjnych oraz
piękny śródziemnomorski
ogród, który przez większość
roku uprzyjemnia pobyt
uczestnikom
organizowanych spotkań
biznesowych.
Dla Gości bezpłatnie
dostępny jest bilard oraz
piłkarzyki.

OFERTA
SALE KONFERENCYJNE

5 sal konferencyjnych
rzutnik, ekran, flipchart
bezpłatne WI-FI

Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

OFERTA
NOCLEGI

8 pokoi
jednoosobowych
27 pokoi
dwuosobowych
4 pokoje
tematyczne z
łóżkiem małżeńskim
Konferencyjnie hotel
może zakwaterować 66
osób (z dostawkami 82
osoby).

Typ pokoju
Jednoosobowy
Dwuosobowy
Dostawka

Cena netto
175,00 zł
220,00 zł
60,00 zł

W cenę noclegu wliczone jest śniadanie. Do powyższych cen należy doliczyć 8% VAT. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu
przyjazdu do godz. 10.00 dnia następnego.

OFERTA
SERWIS KAWOWY

Przerwa kawowa ,,S”
Opcja I do 4h 18 zł netto/os.
Opcja II do 8h 35 zł netto/os.

kawa
wybór herbat
ciastka kruche
woda z cytryną i miętą

Przerwa kawowa ,,M”
Opcja I do 4h 25 zł netto/os.
Opcja II do 8h 40 zł netto/os.

kawa
wybór herbat
ciastka kruche
woda z cytryną i miętą
soki owocowe 100%

Przerwa kawowa ,,L”
Opcja I do 4h 35 zł netto/os.
Opcja II do 8h 50 zł netto/os.

kawa
wybór herbat
ciastka kruche
woda z cytryną i miętą
soki owocowe 100 %
owoce sezonowe
kanapeczki bankietowe 3 sztuki/os. w ramach II śniadania
OPCJE DODATKOWE
owoce filetowane 5 zł netto/os.
kanapeczki bankietowe 3 sztuki/os. 10 zł netto/os.
woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach szklanych 5,50 zł netto/os.

OFERTA

LUNCH

serwowany 45 zł netto/os.

Zestaw I
zupa jarzynowa
panierowany filet z kurczaka podany z opiekanymi ziemniakami i bukietem surówek
porcja ciasta domowego
kompot domowy
woda

Zestaw II
rosół z makaronem
grillowany karczek wieprzowy z sosem musztardowym, frytkami i surówką colesław
porcja ciasta domowego
kompot domowy
woda

Zestaw III
pomidorowa z makaronem
dorsz w sosie porowym z ziemniakami z wody i surówką z kiszonej kapusty
porcja ciasta domowego
kompot domowy
woda

Dania Wege
do wyboru między innymi:

krem z pomidorów
krem z brokułów
krem z białych warzyw
zupa cebulowa
kotlety sojowe
kotlety z kalafiora z dodatkami
pierogi i wiele innych

Dania wegetariańskie/ wegańskie dostępne są po wcześniejszym zgłoszeniu.
Do lunchu w formie bufetu doliczane jest 20% do ceny lunchu serwowanego
Na życzenie Klienta wszelkie zestawy mogą być modyfikowane.

KONTAKT
Dział sprzedaży:
Dorota Zawłocka
Tel. 604 250 792
sprzedaz@hotel-cyprus.pl
Magdalena Jasińska – Kędzierska
dyrektor@hotel-cyprus.pl
Hotel Cyprus***
Książenice ul. Mazowiecka 121a k/Grodziska Maz.
www.hotel-cyprus.pl

