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Biuro hotelu

1 PIĘTRO

CENTRUM KONFERENCYJNE
EUROPEUM HOTEL

4 komfortowe sale z naturalnym światłem, 
znajdujące się na pierwszym piętrze z dostępem 
do windy

W samym sercu Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego 27a

Własny parking podziemny i miejsca naziemne

Hotelowa restauracja Brasserie 27, przygotowująca 
przerwy kawowe, lunche i kolacje

Zaplecze noclegowe - 36 kameralnych pokoi 
w atrakcyjnych cenach



https://web-static.fra1.digitaloceanspaces.com/2019-europeum-pl/pokoje/sale/nr%201/index.html

SALA 1 18m2 max 8 os.

Ustawienie sali:

Kameralna sala z pięknym widokiem na ulicę Kazimierza  
Wielkiego. Idealna na małe spotkania, rozmowy kwalifikacyjne 
i wideo-konferencje.

Cena: 390 zł brutto/dzień

Wyposażenie sali:

Projektor multimedialny Bezprzewodowy szybki internet WiFi

Biała tablica suchościeralna, mazaki

Indywidualnie sterowana klimatyzacja

Naturalne światło

Flipchart, papier, pisaki

Ekran

Na rozmowy 
kwalifikacyjne

2 - 3

Narada

8



https://web-static.fra1.digitaloceanspaces.com/2019-europeum-pl/pokoje/sale/nr%202/index.html

SALA 2 38m2 max 36 os.

Ustawienie sali:

Sala odpowiednia dla szkoleń, warsztatów i spotkań biznesowych. 
Dużym atutem są panoramiczne okna wychodzące na dawną  
bibliotekę uniwersytecką.

Cena: 690 zł brutto/dzień  |  do 4 godzin - 450 zł brutto

Wyposażenie sali:

Ekran

Projektor multimedialny Bezprzewodowy szybki internet WiFi

Indywidualnie sterowana klimatyzacja

Naturalne światłoFlipchart, papier, pisaki

Biała tablica suchościeralna, mazaki

Teatralne

36

Szkolne

20

Narada

19

Podkowa

14



https://web-static.fra1.digitaloceanspaces.com/2019-europeum-pl/pokoje/sale/nr%203/index.html

SALA 3 63m2 max 75 os. 

Największa sala z możliwością podzielenia jej na dwie mniejsze. 
Osobne wejścia, oświetlenie oraz dwa oddzielnie działające                
klimatyzatory. Odpowiednia powierzchnia na wszelkiego rodzaju 
konferencje, prezentacje, większe szkolenia i warsztaty. Sala       
posiada również dodatkowe nagłośnienie.

Cena:

Wyposażenie sali:

Podwieszany ekran

Projektor multimedialny Bezprzewodowy szybki internet WiFi

Indywidualnie sterowana klimatyzacja

Naturalne światłoFlipchart, papier, pisaki

Biała tablica suchościeralna, mazaki

Ustawienie sali:

Teatralne

75

Szkolne

34

Narada

27

Podkowa

26

900 zł brutto/dzień  |  do 4 godzin - 650 zł brutto



https://web-static.fra1.digitaloceanspaces.com/2019-europeum-pl/pokoje/sale/nr%204/index.html

SALA 4 44m2 max 45 os. 

Bardzo ustawna powierzchnia, wykorzystywana do każdego 
rodzaju spotkań.

Cena:

Wyposażenie sali:

Ekran

Projektor multimedialny Bezprzewodowy szybki internet WiFi

Indywidualnie sterowana klimatyzacja

Naturalne światłoFlipchart, papier, pisaki

Biała tablica suchościeralna, mazaki

Ustawienie sali:

Teatralne

45

Szkolne

22

Narada

20

Podkowa

20

690 zł brutto/dzień  |  do 4 godzin - 450 zł brutto



DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Niezbędne narzędzia do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju prezentacji. 
Komputery posiadają potrzebne oprogramowanie oraz wejścia USB i stację 
dysków.

Poza podstawową ofertą, na Państwa życzenie, możemy udostępnić 
poniższy sprzęt: 

Istnieje możliwość wstawienia ich do każdej z sal, pozwalają na:

wygodne przearanżowanie ustawienia w trakcie zajęć

zapewniają wygodę podczas notowania 

W razie potrzeby w sali 3 możemy dodatkowo podpiąć kolumny głośnikowe 
z mikrofonem. W przypadku mniejszych sal, oferujemy standardowe     
głośniki komputerowe do laptopa. 

Wskaźnik i laptop

Nagłośnienie

Krzesła z pulpitami

maksymalizują liczbę osób, biorącą udział w spotkaniu

pozwalają na odseparowanie uczestników, np. w trakcie egzaminu

Bardzo prosimy zgłaszać potrzebę dodatkowego sprzętu przed terminem konferencji



PRZERWA KAWOWA

Przerwa Standard:

kawa, herbata, woda

domowe wypieki 

Podane ceny są cenami brutto

Przerwa z jednym uzupełnieniem 
39 zł/os. (250 g/os.)

Przerwa całodniowa 
49 zł/os. (350 g/os.)

Przerwa z jednym uzupełnieniem 
62 zł/os. (8 szt./os.)

Przerwa całodniowa 
79 zł/os. (12 szt./os.)

Przerwa Finger Food: 

kawa, herbata, woda, soki

mus z czarnej porzeczki z granolą

sałatka gruszka, ser kozi, orzechy włoskie

mus warzywno-owocowy (jabłko, seler, 

natka pietruszki, kiwi, ogórek)

ciasto bananowe

Powyższe menu może być elastycznie modyfikowane, zgodnie z Państwa preferencjami. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt



kawa, herbata, woda, soki

domowe wypieki 

mini kanapki bankietowe z serem feta,

suszonymi pomidorami, oliwkami i bazylią (wege)

mini kanapki bankietowe z indykiem 

i jajkiem przepiórczym

mini tortille z serkiem i warzywami 

grillowanymi (wege)

mini tortille z kurczakiem i warzywami

Podane ceny są cenami brutto

Przerwa Sandwiches: 

Powyższe menu może być elastycznie modyfikowane, zgodnie z Państwa preferencjami. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt

Przerwa Fit: 

kawa, herbata, woda, soki

hummus z ciecierzycy, seler, marchew, 

oliwa szczypiorkowa

jogurt z chia, mus z dyni, borówka, mięta

wędzone tofu, sałatka wakame, sos teryaki

mini szaszłyk Caprese z pesto bazyliowym

PRZERWA KAWOWA

Przerwa z jednym uzupełnieniem 
69 zł/os. (10 szt./os.)

Przerwa całodniowa 
79 zł/os. (15 szt./os.)

Przerwa z jednym uzupełnieniem 
59 zł/os. (8 szt./os. 100 g/os.)

Przerwa całodniowa 
75 zł/os. (12 szt./os. 150 g/os.)



OFERTA LUNCHOWA

42 zł / os.

62 zł / os.

72 zł / os.

od 79 zł / os.

Danie główne + woda podawana w karafkach

Zupa (jedna dla wszystkich) + danie główne podawane na

półmiskach lub w bemarach (2 rodzaje mięs, jedno danie

wegetariańskie, dodatki) + deser + woda podawana                 

w karafkach

Bufet serwowany dla grup od 15 osób

Przystawka lub zupa + danie główne + deser + woda          

podawana w karafkach

Przystawka lub zupa + danie główne + woda podawana     

w karafkach

Menu serwowane jednodaniowe

Menu serwowane dwudaniowe

Menu serwowane trzydaniowe

Bufet 

Podane ceny są cenami brutto



pokój jednoosobowy ze śniadaniem 
350 zł brutto/dobę

Nocleg dla trenera

cena/zniżka ustalana indywidualnie, 
dostępne pokoje: 1-, 2-, 3-, 4-osobowe

Nocleg dla uczestników

Rozpoczyna się o godzinie 14:00
w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie
11:00 w dniu wyjazdu.

 Istnieje możliwość przechowania 
bagaży

 Śniadania serwowane w formie 
bufetu szwedzkiego w godzinach   
7:00 - 10:30 w dni powszednie i od           
7:00 do 11:00 w weekendy.

Doba hotelowa

Cena pokoju zawiera dostęp do sauny 
fińskiej i siłowni

Rekreacja

Bezpłatny szybki Internet na terenie 
całego hotelu                                

Internet

Hotel EUROPEUM posiada monitorowany 
parking podziemny z 27 miejscami       
postojowymi i miejsca naziemne.

Ceny miejsc parkingowych:
 do 3 godzin: 15 zł brutto
 do 10 godzin: 30 zł brutto
 1 doba: 50 zł brutto
Parking dla prowadzącego – gratis!

Parking

OFERTA NOCLEGOWA



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 71 371 44 08
konferencje@europeum.pl

+48 71 371 44 00

+48 71 371 44 02

Recepca hotelowa:ul. Kazimierza Wielkiego 27A, 50-077 Wrocław

europeum@europeum.pl

www.europeum.pl

Z przyjemnością pomożemy Państwu w organizacji wszelkiego rodzaju 
spotkań, służąc naszym długoletnim doświadczeniem. Do każdego                 
zapytania podchodzimy indywidualnie i nieszablonowo. Jesteśmy otwarci 
na Państwa pomysły i sugestie. Elastyczność, szybkość w działaniu, to jedne  
z naszych głównych zalet. 

Zapraszam serdecznie do kontaktu,
Emilia Kwoka,
Sales Manager


