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Hotel Continental położony w Krynicy Morskiej, zaledwie 80 metrów od szerokiej, piaszczystej plaży
tworzy dla Ciebie wspomnienia chwil spędzonych w wyjątkowej nadmorskiej atmosferze. Lokalizacja
hotelu oraz jego infrastruktura, sprawiają, że jest to również miejsce idealne do aktywnego wypoczynku.

śniadanie
bezpłatny parking
bezpłatne Wi-Fi
nielimitowany dostęp do Strefy Aqua i Strefy
Saun
nielimitowany dostęp do profesjonalnej siłowni

Cena noclegu zawiera:

elastyczne aranżowanie przestrzeni
1 sala na 300 osób o pow. 260 m2 z możliwością podziału na 3 części
65 hotelowych pokoi

Sala o powierzchni 260 m2
Możliwość podziału sali na trzy części: 73,5 m2,
113 m2, 73,5 m2
Możliwość prowadzenie trzech tematycznych
paneli w jednym czasie
Lepszy kontakt prowadzącego z uczestnikami
po redukcji przestrzeni
Mobilna aranżacja według Państwa wizualizacji
Dostęp światła dziennego

Sala konferencyjna:

masaże
bowling (2 tory)
bilard

Oferta atrakcji dodatkowo płatnych:

rzutnik - 2 sztuki
ekrany - 3 sztuki
flipchart - 1 sztuka 
mikrofon bezprzewodowy - 1 sztuka
wzmacniacz do mikrofonu 
mikrofon bezprzewodowy
 (zakładany na głowę) - 2 sztuki 
głośniki wbudowane w sufit
klimatyzacja

Wyposażenie sali:



Zestaw Do 3h Do 6h Powyżej 6h

Podstawowy
Kawa z ekspresu, wybór herbat,
woda, kruche ciastka

28 zł
netto

40 zł
netto

50 zł
netto

Standardowy
Kawa z ekspresu,  wybór herbat,
woda, kruche ciastka, ciasta

32 zł
netto

45 zł
netto

55 zł
netto

Standardowy+
Kawa z ekspresu, wybór herbat,
soki, woda, kruche ciastka, ciasta

35 zł
netto

48 zł
netto

58 zł
netto

Zdrowie
Kawa z ekspresu, wybór herbat,
woda, soki owocowo-warzywne,
świeże owoce, świeże warzywa
z dipami, fit deser

40 zł
netto

52 zł
netto

62 zł
netto

Wynajem sal konferencyjnych

Przerwy kawowe

Dodatki: Kanapeczki bankietowe 3 szt./os. - 14 zł, świeże owoce - 10 zł, fit deser - 12 zł,
ciasteczka francuskie - 10 zł, soki - 12 zł
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Sala
Ustawienie
"podkowa"

Ustawienie
"szkolne"

Ustawienie
"teatralne"

Sala 1 25 miejsc 25 miejsc 50 miejsc

Sala 2 45 miejsc 45 miejsc 80 miejsc

Sala 3 25 miejsc 25 miejsc 60 miejsc

Przestrzeń każdej z sal może zostać dowolnie zaaranżowana, w zależności
od Państwa potrzeb.

Koszt wynajmu sali:
Do 3h: 400 zł netto • Do 6h: 500 zł netto • Powyżej 6h: 650 zł netto

Ustawienie
"podkowa"

Ustawienie
"szkolne"

Ustawienie
"teatralne"
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Pokoje Hotelu Continental

Posiadamy 65 pokoi w budynku głównym.

W przypadku zapotrzebowania na dodatkową bazę noclegową jest możliwość zarezerwowania pokoi
w sąsiedniej Villi York (15 pokoi).

7 pokoi jednoosobowych
32 pokoje dwuosobowe (w tym 20 pokoi z
możliwością osobnych łóżek) 
4 pokoje trzyosobowe (w tym 2 przystosowane
dla niepełnosprawnych) 
15 pokoi typu suit 
5 apartamentów 
2 apartamenty z aneksem kuchennym

Główny budynek hotelu:
możliwość zorganizowania ogniska lub grilla
trasy rowerowe
trasy spacerowe
plaża (poranny jogging, ćwiczenia, aerobik,
biegi) 
gry i zabawy w terenie (np.: podchody)

Teren zewnętrzny:



Przykładowe menu biznesowe

Propozycje na kolacje Propozycje na lunch

Zupa: krem z pomidorów / grzanki
Danie główne: pierś z kurczaka z mozzarellą
i pomidorami suszonymi /
 ryż z warzywami / sałata wiosenna

Zupa: tradycyjny żurek
Danie główne: zraz wieprzowy / kasza bulgur /
sałatka z buraczków

Zupa: rosół z makaronem / marchew / natka
pietruszki
Danie główne: sandacz w sosie koperkowym /
ziemniaki gotowane /
 sałatka z kapusty kiszonej

Zupa: krem z białych warzyw / prażone ziarna /
grzanki
Danie główne: cukinia faszerowana / kasza
jaglana

I zestaw - 68 zł netto/os.

II zestaw - 68 zł netto/os.

III zestaw - 68 zł netto/os.

IV zestaw vege - 68 zł netto/os.

Zupa I: grzybowa z makaronem
Zupa II: rybna z warzywami
Dania główne: łosoś z tapenadą pomidorową,
kotlet devolay, tagliatelle w sosie śmietanowym
z warzywami,
Dodatki: ziemniaki wedges, placki
ziemniaczane, mix warzyw
Zimne przekąski: sałatka caprese, sałatka cezar,
rolada szpinakowaz łososiem, mix mięs
pieczonych, deska serów, śledź na trzy sposoby,
 pate z tuńczyka, pieczywo, masło
Deser: panna cotta, ciastka francuskie

Zupa I: gulaszowa
Zupa II: krem z kalafiora
Dania główne: dorsz zawijany w cukinii, schab
ze śliwką, tagliatelle w sosie grzybowym,
domowe pierogi ruskie
Dodatki: kaszotto z warzywami, ziemniaki
wedges, fasolka szparagowa, ziemniaki po
parysku
Zimna płyta: sałatka surimi, sałatka grecka, 
pasztet z dziczyzny
 z żurawiną,, mix mięs pieczystych, deska serów,
terina z ryb morskich z cytrusami, galareta
drobiowa, śledź na 3 sposoby, pieczywo, masło
Deser: mus czekoladowy, ciasto domowe

I  zestaw – 115 zł netto/os.

II zestaw – 135 zł netto/os.
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Hotel Continental Sp. z o.o.
ul. Przyjaźni 30, 82-120 Krynica Morska

 
Kierownik ds. Marketingu i Sprzedaży

tel.: +48 609 918 837
katarzyna.hildebrand@hotel-continental.pl

 
Kierownik Hotelu

tel.: +48 609 918 768
email: konferencje@hotel-continental.pl

 
Nr konta dla przelewów krajowych:
23 1090 1098 0000 0001 4802 2907

 
 


