Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło przedstawić ofertę
szkoleniowo –konferencyjną Hotelu Morąg**
w Morągu
Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa
pobyt spełnił wszelkie oczekiwania, a co za
tym idzie, aby Państwo czuli się w pełni
usatysfakcjonowani.
Hotel Morąg**
znajduje się w miejscowości Morąg
zaledwie 40 km od Olsztyna, 40 km od
Elbląga oraz 23 km od Ostródy oraz 100 km
od Gdańska i ok.240 km od Warszawy
W gminie Morąg krzyżują się trzy ciągi dróg
krajowych:
droga nr 527 Pasłęk - Olsztyn,
droga nr 528 Orneta - Morąg,
droga nr 510 Stary Dzierzgoń - Morąg.
W odległości około 10 km od Morąga przebiega
droga szybkiego ruchu E7
Gdańsk - Warszawa - Chyżne.
Odleglość od przejść granicznych:
Bezledy 100km, Braniewo 81km.
Najbliższe lotniska: Olsztyn, Gdańsk, Warszawa

Położenie naszego hotelu oraz idealna
dostępność komunikacyjna, sprawiają, że
jest to idealne miejsce do organizacji
Państwa szkolenia czy konferencji.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się
z naszą ofertą.
Atrakcyjność zarówno miejsca jak i naszej
oferty pozwala mi zaprosić Państwa do
współpracy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości
i niejasności z chęcią odpowiemy na zadane
pytania.

Hotel Morąg **, ul. Żeromskiego 38, 14-300 Morąg
recepcja@hotelmorag.pl
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woj.warmińsko-mazurskie, www.hotelmorag.pl

RESTAURACJA, BAR, GRILL, OGNISKO
Nazwa
Max. liczba osób
Restauracja leśna
70
Taras letni
25
Bar restauracyjny
10
Chata grillowa - otwarta
80 pod zadaszeniem – do 300 z
ograniczonym zadaszeniem
Ognisko (obok hotelu przy chacie)
wg. uznania

GASTRONOMIA
Usługa

Cena netto od osoby

Przerwa kawowa

Od 9 PLN netto od osoby

Menu w formie bufetu

Od 40 PLN netto od osoby

Bufet deserowy

Od 9,50

Menu serwowane (2 dania)

Od 32 PLN netto od osoby

Menu serwowane (3 dania)

Od 42 PLN netto od osoby

Bufet zimny

Od 32 PLN netto od osoby

Menu grillowe- bufetowe

Od 37 PLN netto od osoby

Pakiet napoi

Od 12 PLN netto od osoby

CENA ZA WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ
Nazwa sali

Pow. w m²

Koszt sali do 5h

Koszt sali-cały dzień

Wynajem sali na
pokaz,wystawę

Sala
konferencyjno bankietowa

154

400zł netto

550zł netto

90zł netto x h

*wszystkie przedstawione ceny są cenami netto
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POWIERZCHNIA SALI KONFERENCYJNEJ
Nazwa sali

Pow. w m²

Sala
konferencyjnobankietowa

154
(długość
17,7 m ,
szerokość
8,7 m,
wysokość
3 m)

TEATRALNE

SZKOLNE

PODKOWA

BANKIETOWE

150

140

120

100

W cenie na życzenie Gościa: nagłośnienie sali, ekran, rzutnik multimedialny , flipchart, dostęp do bezprzewodowego
Internetu,
Uwaga: pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 500zł netto za zmianę ustawienia w dniu konferencji

Sala konferencyjno – bankietowa o powierzchni 154m2 znajduje się na piętrze hotelu. Jest w pełni
klimatyzowana oraz wentylowana. Wyposażona jest w sprzęt audiowizualny oraz wszelkie materiały pomocne
w organizacji szkoleń. Istnieje możliwość całkowitego zaciemnienia sali. Przerwy kawowe wystawiane są
bądź na sali, bądź w holu recepcyjnym. Możliwość ustawienia sali w różnej aranżacji. Sala posiada dostęp do
światła dziennego oraz system klimatyzacji. Wyposażenie sali - stoły, krzesła z oparciem w ilości
odpowiadającej ilości osób szkolonych, sprzęt multimedialny tj. projektor, ekran elektryczny, mikrofony,
nagłośnienie sali sufitowe, tablica suchościeralna , flipchart. Sala spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa
przewidziane przepisami BHP i P-POŻ. W ustawieniu kinowym pomieści ponad 150 osób. Przestrzenna
i wygodna.

Oferujemy również i gorąco polecamy Państwu usługi naszego MORĄG EVENTS.
Na Państwa życzenie organizujemy szereg atrakcji oraz imprez tematycznych zarówno wewnątrz hotelu, jak
i poza nim. Nasze imprezy teambuildingowe cieszą się dużym zainteresowaniem i są zawsze na najwyższym
poziomie. Współpracujemy również z profesjonalnymi firmami eventowymi
Poniżej niektóre z naszych propozycji

PROPOZYCJE EVENTS MORĄG
Atrakcje wewnątrz hotelu
Atrakcje zewnątrz hotelu
Morąskie Centrum Rehabilitacji - tworzone
Masaże rehabilitacyjne
Masaże upiększające
Warsztaty de coupage
Warsztaty ikebany
Warsztaty kucharskie – dla dzieci
Warsztaty wizażu
Zumba
Pokazy i nauka tańca

Jezioro z molem ok. 350m od hotelu
Pełno wymiarowe boisko piłkarskie
2 pomocnicze boiska piłkarskie
Boisko do gry w piłkę plażową
Biesiady w chacie grillowej
Pokazy rycerskie
Pokazy ognia
Paintball
Nordic Walking
Przejażdżki bryczkami

Oraz wiele innych atrakcji na życzenie Gości naszego hotelu.
Kosztorys dodatkowych usług zostanie przedstawiony po przesłaniu nam dodatkowych informacji
dotyczących Państwa potrzeb.
* chęć skorzystania z oferty eventowej i niektórych atrakcji wymusza
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zarezerwowanie takowej z minimum 4-tygodniowym wyprzedzeniem

Za poświęcony czas na zapoznanie się z naszą ofertą – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Liczymy, że wzbudzi ona zainteresowanie z Państwa strony i pozwoli nawiązać nam owocną
współpracę.
Z wyrazami szacunku pracownicy i właściciele Hotelu Morąg**
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