Imprezy integracyjne
Wielkopolska
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty przy
organizowaniu imprez integracyjnych.

Imprezy integracyjne Wielkopolska

Imprezy integracyjne w Hotelu Sułkowski w Wielkopolsce

Imprezy integracyjne Wielkopolska - zalety hotelu, jeziora i wielkopolski
Hotel Sułkowski znajduje się w Wielkopolsce, w centrum Przemęckiego Parku Krajobrazowego, nad brzegiwm jeziora
Dominickiego z bezpośrednim dostępem do jeziora i z prywatną plażą. Niezależnie skąd Państwo do nas przybywacie na
integracje, eventy - z każdej strony jest bardzo dobry dojazd - Poznań, Wrocław, Berlin, Warszawa.
Wielkopolska, Boszkowo-Letnisko, Przemęcki Park Krajobrazowy - woda w różnych postaciach plaża, pływanie, żeglowanie,
kajaki, zabawa w wodzie, imprezy w terenie, dużo lasów (i grzybów), duża przestrzeń pod naszym dachem - okoliczności
przyrody w których położony jest nasz hotel to kolejny atut naszych imprez integracyjnych
jeśli Państwa impreza integracyjna będzie przebiegać w terenie i będzie pełna przygód i zabawy z pewnością nasze
komfortowe pokoje przydadzą się po całym dniu aktywnego wypoczynku
imprezy integracyjne to również wspólna kolacja, spotkania i zabawa - niezależnie od warunków pogodowych zapewniamy
trzy restauracje, dużą powierzchnię konferencyjną i... dobrą zabawę oraz 159 miejsc hotelowych o wysokim standardzie,
bardzo dobrą kuchnię i zdrowe czyste powietrze
w naszym hotelu odbyło się kilkaset eventów, imprez integracyjnych i konferencji - jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania
zachęcamy do kontaktu
konferencje, spotkania integracyjne, spotkania firmowe, eventy, wyjazdy integracyjne, imprezy firmowe, szkolenia, bankiety,
jubileusze, koncerty, wyjazdy motywacyjne, imprezy sportowe, regaty, turnieje, animacje - jeśli macie Państwo pytania zapraszamy do kontaktu

W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno zajęcia z wykwalifikowanymi trenerami
prowadzone w salach konferencyjnych, jak również atrakcyjne gry terenowe, które dają
możliwość analizy postaw uczestników oraz wzmacniają ich umiejętności komunikacyjne,
współpracę i integrację w grupie.

Nasze atuty to przestrzeń - zarówno ta wewnętrzna - sal konferencyjnych, jak i otaczająca nas przyroda, lasy i jezioro. W
połączeniu z naszymi komfortowymi pokojami
imprezy integracyjne, eventy firmowe, spotkania biznesowe mogą być argumentem, by odwiedzić nas ponownie.
Tereny zielone wokół hotelu, prywatna szeroka piaszczysta plaża oraz czyste wody Jeziora Dominickiego dają nam niemal
nieograniczone i niezależne od warunków atmosferycznych możliwości zorganizowania eventów, imprez integracyjnych lub
aktywnie spędzonego czasu.
Imprezy integracyjne w ustawionym na plaży namiocie bankietowym o powierzchni 700 mkw z możliwością przyjęcia 400
osób. Grill lub ognisko w naszym specjalnie zaprojektowanym wigwamie tuż nad brzegiem jeziora, nieopodal lasu z
możliwością przyjęcia 100 osób.
Wspólną zabawę możemy zakończyć wieczorem tematycznym w jednej z naszych restauracji lub imprezą przy ognisku w
indiańskim wigwamie stojącym nieopodal piaszczystej plaży.
Jesteśmy rajem dla miłośników aktywnego wypoczynku!

Jak do nas dojechać?
Oczywiście w Wielkopolsce - nad samym jeziorem Dominickim, w miejscowości Boszkowo – Letnisko, blisko Poznania i
Leszna, wśród przepięknych lasów Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Jak rezerwować? Aby dowiedzieć się więcej lub zarezerwować imprezy integracyjne dla firm lub nocleg wystarczy do nas
zadzwonić - 65 537 11 00 - lub napisać na adres sulkowski@hotelsulkowski.pl
zobacz więcej: Imprezy integracyjne Wielkopolska
Hotel Sułkowski - wypoczynek, konferencje, wesela

