Columna Medica – miejsce na kreatywne spotkania
Columna Medica to 4 gwiazdkowy hotel połączony z kliniką rehabilitacji
położony w sosnowym lesie. Proponujemy nową jakość prowadzenia
spotkań, które są kreatywne jeśli towarzyszy im spokój i świeżość
umysłu.

Komfortowe warunki pobytu:
Goście mają do dyspozycji komfortowe, klimatyzowane pokoje
o standardzie ****. Każdy pokój dysponuje łazienką urządzoną
w minimalistycznym stylu i wyposażoną w elegancką szklaną kabinę
prysznicową. W pokojach znajduje się biurko oraz telewizor LCD,
minibar, telefon oraz prywatny sejf, radiobudzik ze stacją dokującą
dla iPoda/iPhone’a i zestaw do przygotowania kawy i herbaty, suszarka,
szlafrok oraz ręczniki hotelowe.

W cenę pobytu wliczone są:
•
•
•
•
•

śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w godz.7:00-10:00
dostęp do strefy Medical Wellness(basen, sauny, jacuzzi)
dostęp do sali do funkcjonalnego treningu medycznego
parking dozorowany
możliwość bezpłatnego wypożyczenia rowerów, kijów
do Nordic Walking

Nowoczesne sale konferencyjne:
Columna Medica posiada dwie świetnie wyposażone sale szkoleniowe
o pow. 90m2 (1000zł netto), jedną mniejszą o pow 20m2 (500zł netto)
oraz smart-office. Zapraszamy do siebie firmy, które w komfortowych
warunkach urządzają warsztaty oraz organizują konferencje.

Wyposażenie sal konferencyjnych:
•
•

flipchart, rzutnik,ekran, nagłośnienie, mikrofony
bezprzewodowe
dostęp do światła dzienniego oraz rolety zasłaniające światło

•

materiały piśmiennicze (mazaki, kartki, długopisy)

•

klimatyzacja oraz internet WiFi

Posiłki:
•

śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w godz 7:00-10:00 → wliczone w cenę pobytu
z noclegiem

•

lunch w formie bufetu szwedzkiego w godz.13:00-15:00 (2 zupy, 2 dania na ciepło,
deser, herbata, woda) ->55 zł netto/osoba

•

kolacja w formie bufetu szwedzkiego w godz.18:00-20:00(2 dania na ciepło,zimny
bufet, herbata, woda) ->55 zł netto/osoba

Wieczorem zapraszamy do Movie Club, gdzie znajdziecie Państwo przytulne miejsce do wypoczynku
z bogato zaopatrzonym barem, a także bilard.

Medical Wellness & Spa:
•

•

dyspozycji gości jest strefa basenu z systemem hydromasaży i przeciwprądem, saun
i jacuzzi (czynna codziennie w godz. 09.00-22.00, przerwy codziennie w godz.13:3014:00 oraz podczas zajęć aqua aerobic, sauny czynne w godz. 14:00-22:00)
goście mogą korzystać z sali do funkcjonalnego treningu medycznego
(czynna w godz.: poniedziałek-sobota 8:00-20:00, niedziela 9:00-18:00)

Szkolenia w Columna Medica to także dbałość o wspieranie zdrowia i samopoczucia.
Ekskluzywne SPA, masaże, zabiegi z zakresu kosmetologii oraz medycyny estetycznej.
Zapraszamy na umówienie się na zabiegi, które pozwolą odzyskać spokój ducha i nabrać
energii do działania.

Warunki rezerwacji:
Przesłanie oferty, składającej się z kosztorysu nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji
w naszym systemie rezerwacyjnym. W przypadku Państwa zainteresowania ofertą, uprzejmie prosimy
o podpisanie kosztorysu i dokonanie rezerwacji drogą mailową.
Aby rezerwacja zyskała status gwarantowanej prosimy o dokonanie przedpłaty zgodnie z kosztorysem.
Termin płatności 7 dni od momentu dokonania rezerwacji.

Polityka anulowania rezerwacji hotelowych oraz posiłków:
Wariant I

Do 28 dni przed przybyciem

100% możliwość bezpłatnego anulowania

Wariant II

Do 15 dni przed przybyciem

50% możliwość bezpłatnego anulowania

Wariant III

Do 7 dni przed przybyciem

20% możliwość bezpłatnego anulowania

Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zapoznaniem się z akceptacją warunków rezerwacji.

Kontakt w sprawie rezerwacji szkolenia
Monika Kazimierczak, tel 609 922 944
e:mkazimierczak@columnamedica.pl

