Miejsce dla Twojego biznesu
i Twoich imprez okolicznościowych
w Warszawie
Na najbliższe miesiące przygotowaliśmy dla Państwa bardzo atrakcyjną
ofertę na szkolenia, kameralne konferencje lub inne wydarzenia
w Varsovia Apartamenty Kasprzaka.
Sala konferencyjna oraz Restauracja First Floor w Varsovia Apartamenty
to przyjazna, przestronna i nowoczesna przestrzeń
zaprojektowana z najwyższą starannością i dbałością o funkcjonalność.
Co więcej, w pomieszczeniach na gości czeka strefa chilloutu
z wygodnymi kanapami i fotelami oraz panoramicznym widokiem na miasto.
Sala usytuowana jest w pobliżu przestronnej restauracji
dzięki czemu idealnie nadaje się do organizacji spotkań ﬁrmowych,
konferencji, eventów, szkoleń, spotkań autorskich
oraz prezentacji czy wszelkich imprez okolicznościowych.
Varsovia Apartamenty Kasprzaka oferuje 300 w pełni wyposażonych,
klimatyzowanych apartamentów, które stanowią ofertę dla Gości
odwiedzających Warszawę zarówno w celach biznesowych, jak i turystycznych.
W obiekcie znajdują się 4 typy luksusowych apartamentów,
przeznaczonych dla osób ceniących sobie
nowoczesność, komfort i funkcjonalne
rozplanowanie przestrzeni.
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Poniżej prezentujemy nasze najnowsze pakiety konferencyjne
oraz możliwe ustawienia Sali
(w dniu organizacji spotkania liczba uczestników będzie ograniczona
zgodnie z obostrzeniami dotyczącymi Covid-19)

UKŁAD SALI

WYPOSAŻENIE SALI

www.varsoviaapartamenty.pl • www.ﬁrstﬂoorrest.pl

PAKIET STANDARD
Sala dostępna do 8 h
oferta dla minimum 8 osób
PAKIET ZAWIERA:

Sala - rzutnik, nagłośnienie, Wi-Fi,
wynajem sali w uzgodnionym ustawieniu

110

NETTO

150

NETTO

+ VAT 23%

Jednorazową przerwę kawową:

Kawa
Herbata
Woda
Soki
Ciasteczka
Mini kanapeczki

PAKIET PREMIUM
Sala dostępna do 8 h
oferta dla minimum 8 osób
PAKIET ZAWIERA:

Sala - rzutnik, nagłośnienie, Wi-Fi,
wynajem sali w uzgodnionym ustawieniu

+ VAT 23%

Całodzienną przerwę kawową:

Kawa
Herbata
Woda
Soki
Ciasteczka
Mini kanapeczki
Lunch serwowany (menu dnia, wybór Szefa Kuchni zupa + drugie danie główne mięsne lub vege)

INDYWIDUALNY WYNAJEM SALI
Indywidualne przerwy
kawowe zawierające:

Ciastka kruche
Woda
Soki
Kawa
Herbata
21 PLN NETTO/OSOBA + 23% VAT
jednorazowa do 30 min.
32 PLN NETTO/OSOBA + 23% VAT
ciągła do 4h

130

+ VAT 23%

440

+ VAT 23%

800

+ VAT 23%

GODZINA WYNAJMU
(sala konferencyjna w ustalonym ustawieniu)

PÓŁ DNIA
(do 4 h, sala konferencyjna w ustalonym ustawieniu)

CAŁY DZIEŃ
(do 8 h, sala konferencyjna w ustalonym ustawieniu)

45 PLN NETTO/OSOBA + 23% VAT
ciągła do 8h
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
z naszym doświadczonym zespołem
ds. sprzedaży Varsovia Apartamenty

Dział Konferencji:
e-mail: konferencje@varsoviaapartamenty.pl
Katarzyna Serdiuk 519 341 809
Maciej Szczepaniak 502 497 523
www.varsoviaapartamenty.pl
www.ﬁrstﬂoorrest.pl
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