


Wyjątkowe miejsce dla
grup

• 271 komfortowych apartamentów w innowacyjnej i nieszablonowej
architekturze Blue Mountain Resort

• 5 sal konferencyjnych

• przestrzeń eventowa do 500 osób

• aquapark – basen wewnątrzny i zewnętrzny, strefa saun, jacuzzi

• siłownia

• wypożyczalnia rowerów/sprzętu narciarskiego

• multi room

• Game Room

• boisko do siatkówki plażowej

• Chata Skrzata klimatyczne miejsce na kolacje grillowe/ogniska

• zabiegi w Blue Minerals SPA&Medicare

• 2-poziomowy parking dla aut osobowych i autokarów

Niepodważalnym atutem Blue Mountain Resort jest możliwość umieszczenia uczestników
szkolenia czy konferencji w jednej wieży i stworzenia poczucia wyłączności i swobody przy
jednoczesnej możliwości korzystania ze wszystkich atrakcji proponowanych przez resort. 



Potencjał dla biznesu

• duża przestrzeń eventowa na zewnątrz Resortu –
imprezy nawet do 500 osób!

• 5 klimatyzowanych sal konferencyjnych wraz z 
pełnym wyposażeniem audiowizualnym i
multimedialnym oraz dostępem do WI-FI

• łączna powierzchnia sal konferencyjnych to 450m2

• Lobby Bar i Chata Skrzata z miejscem na ognisko
czy grilla idealne na spotkania o mniej formalnym
charakterze, spotkanie integracyjne

• możliwość wynajęcia odrębnego budynku dla
grupy, zapewniającego noclegi, przestrzeń
konferencyjną oraz strefę gastronomiczną

• specjalna oferta SPA dla firm

• organizacja najbardziej wymagających eventów
oraz teambuildingów



Centrum 
konferencyjne

Akwamaryn L (M+S) – 270m2

Akwamaryn M – 180m2

Akwamaryn S – 90m2

• ekrany i rzutniki multimedialne, 
flipchart

• klimatyzowane i zaciemnione

• parkiet

• możliwość podestu

Sala G – Szafir – 80 / 160m2

• sala w odrębnym budynku

• klimatyzacja, dostęp do światła
dziennego

Multi Room - 80m2

• ekran, rzutnik multimedialny, 
flipchart

• możliwość nagłośnienia, sceny i
podestu

• klimatyzacja, dostęp do światła
dziennego

Meeting room – 40m2

• smart tv, flipchart

• jeden stały stół konferencyjny

• klimatyzacja, dostęp do światła
dziennego







Sale bankietowe

Akwamaryn L (M+S) 

Sale zaprojektowane z myślą o organizacji 
mniejszych i większych bankietów. Dają 
możliwość całkowitego lub częściowego 
wydzielenia części sali i stworzenie na jednej 
przestrzeni równolegle imprez o różnym 
charakterze. Wyposażone w parkiet oraz 
wydzielone miejsce dla DJ’a, orkiestry lub 
zespołu – pozwalają także na zorganizowanie 
koncertu. 



Największa restauracja w Blue Mountain
Resort – daje możliwość zorganizowania 
bankietu przy okrągłych stołach nawet 
dla 250 osób. Wyposażona w parkiet oraz 
wydzielone miejsce dla DJ’a, orkiestry lub 
zespołu. Pozwala także na zorganizowanie 
koncertu. Klimatyczna z możliwością 
wyjścia na basen zewnętrzny.  

Restauracja Blue



Restauracja Green

Sala bankietowa na 100 osób. 
Wyposażona w parkiet oraz wydzielone 
miejsce dla DJ’a, orkiestry lub zespołu. 

Jej lokalizacja na skraju Resortu sprawia, 
że istnieje możliwość ulokowania całej 
grupy w jednej wieży tuż nad nią, co 
zapewnia niezależność i większy komfort 
pobytu dla całej grupy.  



Apartamenty dla
biznesu

• jedno lub dwupokojowe apartamenty z w 
pełni wyposażonym aneksem kuchennym

• przestronne łazienki

• przeszklony balkon

• panoramiczne okna z widokiem na okoliczne 
góry i lasy

• możliwość zaaranżowania apartamentu na
małe, nieformalne spotkanie

• w całym hotelu bezpłatny dostęp do WI-FI



Menu dla biznesu

• bogactwo bufetów śniadaniowych z wyrobami 
z naszej wędzarni

• szerokie menu stworzone specjalnie z myślą o 
gościach biznesowych

• elastyczne podejście do potrzeb i oczekiwań
gości

• indywidualne menu – od małej przerwy
kawowej do spektakularnego bankietu

• możliwość przygotowania autorskiego menu 
dla grupy



Relaks i wypoczynek
Blue Minerals SPA

• specjalna oferta zabiegów dla grup

• zabiegi relaksujące i upiększające

• znakomici fizjoterapeuci

Aquapark

• baseny wewnętrzny i zewnętrzny

• strefa saun wyłącznie dla dorosłych (sucha, parowa, 
infrared, bio)

• jacuzzi

• zajęcia Jogi na deskach (na wodzie) oraz Jogi w chustach

Siłownia

• przestronna

• dostępna 24/h



Położenie

• malownicza sceneria Karkonoszy i Gór Izerskich

• ogromne możliwości organizacji czasu
wolnego, teambuildingu, zajęć w plenerze

• bliskość szlaków turystycznych, potoków, 
wodospadów

• niepowtarzalne warunki narciarskie zarówno
zjazdowe jak i biegowe

• ścieżki rowerowe o zróżnicowanej trudności



Czas wolny

Najbliższa okolica daje liczne możliwości spędzenia czasu. 

Do najciekawszych należą: 

• wycieczki górskie z przewodnikiem

• przelot helikopterem nad kotliną

• skoki spadochronowe

• spływ pontonami

• plenerowe gry integracyjne

• off-road, quady

• paintball, strzelnica

Blue Mountain Resort proponuje wielkie grillowanie w Chacie 
Skrzata, imprezy tematyczne a także wycieczki rowerowe lub białe
szaleństwo na stoku. 



Nasze realizacje



BLUE MOUNTAIN RESORT

ul. 1-go Maja 51

58-580 Szklarska Poręba

www.blue-mountain-resort.pl

REZERWACJE GRUPOWE/MICE

Natalia Jończyk

mob. 578 414 555

natalia.jonczyk@blue-mountain-resort.pl
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