
KONFERENCJE W HOTELU LE REGINA 

Wiosenny pakiet  konferencyjny z  lunchem 
w Restauracj i  La Rot isser ie  z  rekomendacjami  

przewodników kul inarnych Michel in  i  Gaul t&Mi l lau .

Klimatyzowana sala                 
o powierzchni 160 m², oferuje    
2 ekrany, 2 projektory, 
wbudowane nagłośnienie, 
mikrofony bezprzewodowe 
oraz sterowane oświetlenie.

Gustownie urządzona sala o 
powierzchni 50 m², z dostępem 
do światła dziennego. Sala jest 
wyposażona w ekran 
tradycyjny oraz plazmowy, 
rzutnik, nagłośnienie.

Eleganckie wnętrze 
o powierzchni 30m² jest idealne 
na spotkania do 14 osób. 
Kameralna sala wyposażona  
jest w ekran plazmowy
i klimatyzację.

C O U R T  R O O M EXECUTIVE ROOM LE REGINA ROOM



ZAREZERWUJ I WYBIERZ JEDEN Z BENEFITÓW*

bezpłatną powitalną kawę/herbatę 
bezpłatny upgrade do wyższej kategorii dla każdego 10 
pokoju 
bezpłatny early check-in i late check-out dla prowadzącego 
10% zniżki na dodatkowe usługi hotelowe dla uczestników 
spotkania

WIOSENNY PAKIET KONFERENCYJNY ZAWIERA: 

bezpłatny pakiet konferencyjny dla każdej 20 osoby
bezpłatna sala konferencyjna dla grup powyżej 30 osób
bezpłatny energetyzujący drink bezalkoholowy dla całej grupy

*dotyczy rezerwacji dokonanych i potwierdzonych do dnia 15.04.2019 dla 
spotkań w terminie 01.03-15.06.2019

Wodę mineralną, materiały do notowania
Sprzęt techniczny (ekran, flipchart, rzutnik multimedialny)

Bezpłatny dostęp do Internetu (high-speed i WiFi)
 Napoje dostępne podczas trwania całego spotkania (kawa, wybór herbat, soki owocowe,

 woda mineralna)
 

 Poranna przerwa kawowa serwowana w sali konferencyjnej
Wybór słodkich bułeczek, croissantów i muffinów

Wybór kanapek śniadaniowych: 
Kanapki na pieczywie dyniowym z plastrami tofu, cukinią i pomidorem  V

Wrapy z wędzonym łososiem, chrzanem, papryką i młodym ogórkiem
Szarpana wieprzowina z piklami na chlebie razowym

Ciasto kawowe z wiórkami czekolady V
 Mus herbaciany          

Świeże owoce sezonowe  V
Selekcja domowych kruchych ciastek V

 
Serwowany, 3 daniowy lunch Restauracji La Rotisserie 

specjalne menu według kreacji Piotra Szulca z wodą, kawą i herbatą 
 

Popołudniowa przerwa kawowa serwowana w sali konferencyjnej
Warzywne crudities z 3 dipami  V 

Rukola, pomidor cherry, mini mozzarella na ciemnym pieczywie  V
Terrina warzywna z marmoladą z cebuli i domową musztardą   V

Plastry kaczki, sałata z musztardowca, dressing orzechowy
Sałatka owocowa i kosz owoców V

Krem cytrynowy z ciastkiem migdałowym
Ciasto czekoladowe z prażynką V

 Selekcja domowych kruchych ciastek V
 
 

WIOSENNY PAKIET KONFERENCYJNY ZAWIERA:

189 PLN + 23%VAT za osobę/ za dzień

E-MAIL: K.PODBIELSKA@MAMAISON.COM
TELEFON: 48 22 531 60 40

MAMAISON HOTEL LE REGINA
KOSCIELNA 12,  00-218 WARSAW

V - opcja wegetariańska


