
WYNAJEM SAL



CENNIK

Gabinet masażu i naturoterapii (13 m2)
            35 zł/ 1h                   250 zł/ dzień (8h)

Sala perłowa (26 m2)
           40 zł/ 1h                    250zł/ dzień (8h)

Sala szafirowa (38 m2)
           45 zł/ 1h                  300zł/ dzień (8h)

Sala diamentowa (45 m2)
            50 zł/ 1h                  350zł/ dzień (8h) 

     
Sala złota ( 170 m2)

           150 zł/ 1h               950 zł/ dzień (8h)

Podane ceny netto (+23% VAT)



CENNIK

Gabinet masażu i naturoterapii (13 m2)
            35 zł/ 1h                   250 zł/ dzień (8h)

Podane ceny netto (+23% VAT)

WYPOSAŻENIE GABINETÓW

Gabinet masażu i naturoterapii
wyposażony jest w stół do masażu.

Do gabinetu przynależy łazienka z prysznicem

Sale i gabinety posiadają  nowoczesny system wentylacji
mechanicznej (filtracja smogu)  oraz  ogrzewanie podłogowe.

Więcej informacji na stronie: www.centrum.goldenmean.pl
lub pod numerem tel. 722 307 208



WYPOSAŻENIE SAL
 

krzesła, stoły, projektor, flipchart, komplet pisaków, klimatyzacja
 

Sala diamentowa dodatkowo wyposażona jest w
 maty do ćwiczeń, koce i poduszki

Przy wynajmie sal do dyspozycji są szatnie: damska i męska (po 12 m2)

WYPOSAŻENIE GABINETÓW 

Gabinet masażu i naturoterapii 
wyposażony jest w stół do masażu.

Do gabinetu przynależy łazienka z prysznicem

Sale i gabinety posiadają  nowoczesny system wentylacji 
mechanicznej (filtracja smogu)  oraz  ogrzewanie podłogowe.

Więcej informacji na stronie: www.centrum.goldenmean.pl
lub pod numerem tel. 722 307 208



PRZERWY KAWOWE

 STANDARD  
kawa, herbata, sok owocowy, woda, ciastka, słone zakąski

 17 zł/ os.

 PREMIUM    
kawa, herbata, sok owocowy, woda, ciastka, słone zakąski, 

ciasto, owoce
  22 zł/ os.

 VIP
kawa, herbata, sok owocowy, woda, ciastka, słone zakąski

ciasto, owoce, kanapki, mini desery
29 zł/ os.

HEALTHY
kawa, herbata, sok owocowy, woda, ciastka owsiane, 

krojone warzywa z dipem, owoce, mini sałatki
27 zł/ os.

Podane ceny netto (+8% VAT)
         



PRZERWA OBIADOWA

Istnieje możliwość zamówienia obiadów dla uczestników spotkań.
Menu każdorazowo ustalane indywidualnie

PRZYKŁADOWE MENU

     Zupa        
Krem z pomidorów, bagietka korzenna      

                 
  Drugie danie  

Pieczona pierś z indyka lub kotlet z kaszy jaglanej,
     pieczone ziemniaki z ziołami, sałata/surówka

cena zestawu 29 zł/ os. 

Cena zawiera 8% VAT

 
         



Adres: 
ul. Tyniecka 82
30-376 Kraków

Kontakt:
 tel: 722 307 208

mail: marketing@goldenmean.pl


