
KONFERENCJE

SZKOLENIA     

BANKIETY



Jakby to było gdyby ktoś zaoferował Państwu,  do bliższego poznania  
swoich pracowników,  kontrahentów i klientów?  

Miejsce, w którm luźna, pozytywna atmosfera przełoży się na budowanie zespołu i relacji. 
Miejsce, w którym nastąpi chwila skupienia i kreatywności. A gdyby do tego jeszcze dołożyć 

profesjonalną obsługę i doskonałą kuchnię? 

W tym tkwi sekret udanej konferencji w Bajka Hotel & Resort!
Zapoznaj się z naszą ofertą. Jeśli masz pytania i jesteś zainteresowany

zadzwoń, aby ustalić szczegóły i dokonać rezerwacji.
 Gwarantujemy konsultacje i kompleksową usługę.

             KONFERENCJE                        SZKOLENIA                         BANKIETY

joanna.krasek@hotelbajka.com    T:  +48 692 450 050 Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Oferta ważna do 31.12.2022 z wyłączeniem okresu 
Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku oraz Wielkanocy.



4 BOISKA
sportowe

Naszymi głównymi atutami są: 
Kompleksowo zorganizujemy Państwa spotkanie. 

Opłata za wynajem terenu jest uzależniona od daty i wielkości wydarzenia.

joanna.krasek@hotelbajka.com    T:  +48 692 450 050 Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie.

BEZPŁATNY PARKING
do 300 miejsc parkingowych

3 KLIMATYZOWANE 
sale konferencyjne A’LA CARTE

KOMPLEKSOWA
organizacja

FREE WI-FI

28ha 
terenu rekreacyjnego

38 pokoi

NAMIOT BANKIETOWY
do 220 os.

ZATOKA BAJKA
plaża 

2 jeziora

Oferta ważna do 31.12.2022 z wyłączeniem okresu 
Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku oraz Wielkanocy.



ORGANIZACJA KONFERENCJI, SZKOLENIA, BANKIETU

Nasze klimatyzowane sale z dostępem do światła dziennego wyposażone są w: 

joanna.krasek@hotelbajka.com    T:  +48 692 450 050 Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Możemy Państwu zaproponować następujące sale konferencyjne wraz z propozycją 
układu stołów i krzeseł. Ceny za wynajem sal uzależnione są od daty spotkania  

oraz sali, którą Państwo wybiorą. 

W PODKOWĘ

100 os.

200 os.

140 os.

300 os.

30 os.

60 os.

160 os.

16 os.

80 os.

220 os.

–

60 os.

–

24 os.

TEATRALNY SZKOLNY BANKIETOWY BOARD

Oferta ważna do 31.12.2022 z wyłączeniem okresu 
Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku oraz Wielkanocy.



Szef Kuchni Bajka Hotel & Resort przygotował dla Państwa kilka propozycji menu  
dedykowanych na konferencje, szkolenia i bankiety.

Wyśmienite przerwy kawowe w 3 odsłonach 
urozmaicą Państwa spotkanie. 

Zachęcamy do skorzystania z następujących ofert, które możemy przesłać 
na wskazany przez Państwa adres mailowy.

SERWIS  K AWOWY

PAKIE T NAPOJÓW
Do każdej oferty gastronomicznej polecamy urozmaicone 

pakiety napojów i alkoholów dostosowane do Państwa potrzeb.

joanna.krasek@hotelbajka.com    T:  +48 692 450 050 Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Nasz Szef Kuchni używa najświeższych składników i produktów od lokalnych dostawców, 
a także korzysta ze skarbów natury z przyrestauracyjnego ogrodu.

1.

Doskonale sprawdza się podczas wieczornej imprezy firmowej
oraz integracji połącznoej z muzyką i tańcem. 

UROCZYSTA 
KOLACJA 

4.

Idealnie rozwiązanie na przerwę lunchową
 i kolację. Oferta ta jest dostosowana do pory roku. 

MENU SERWOWANE 

2.

GRILL
Po formalnym spotkaniu zaczęcamy 

do wspólnego biesiadowania w plenerze. 

5.

Propozycja szefa kuchni to oferta idealnie dopasowana 
do Państwa potrzeb, przygotowana z lokalnych produktów. 

BUFE T
3.

6.

Oferta ważna do 31.12.2022 z wyłączeniem okresu 
Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku oraz Wielkanocy.



ZAKWATEROWANIE

Hotel posiada 38 pokoi o zróżnicowanej strukturze.
 

Nasze pokoje są zaaranżowane w góralsko-alpejskim stylu, aby oddać unikatową  
atmosferę hotelu. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z kabiną prysznicową, TV Sat,  

zestaw kosmetyków, wodę mineralną, suszarkę do włosów oraz ręczniki.

BASIC / CLASSIC PREMIUM VILLA BAJKA

joanna.krasek@hotelbajka.com    T:  +48 692 450 050 Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Oferta ważna do 31.12.2022 z wyłączeniem okresu 
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Każde dobre spotkanie biznesowe to połączenie częsci oficjalnej z rozrywką, 
która będzie  wzmacniać więzi i dudować dobre relacje w zespole. 

SPŁYW KAJAKOWYREKREACJA – ZATOKA BAJKA

MILITARIA

JURA PARKKASYNO

GRY ZESPOŁOWE

 ZABAWA 
   TANECZNO -MUZYCZNA 

ATRAKCJE I SCENARIUSZE SPOTKANIA

Na Państwa życzenie oferujemy uzupełnienie programu spotkania o ciekawe  
zajęcia integracyjne, takie jak: spływ kajakowy, wieczorna oprawa muzyczna, czy 

też inne atrakcje dostosowane do Państwa oczekiwań. 
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Oferta ważna do 31.12.2022 z wyłączeniem okresu 
Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku oraz Wielkanocy.



MASZ DODATKOWE PYTANIA? ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE.

 joanna.krasek@hotelbajka.com  T: +48 692 450 050
 

MAPA OBIEKTU
28 ha

Oferta ważna do 31.12.2022 z wyłączeniem okresu 
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