Oferta dla biznesu
- Villa Alina Medical&SPA

Spotkania biznesowe, coaching, szkolenia, narady, team
training, imprezy integracyjne i okolicznościowe.
·

· kameralny obiekt z bezpłatnym parkingiem
· 16 wysokiej klasy suit i apartamentów
· śniadania podawane w oranżerii
· sala konferencyjna na 30 osób
· nieograniczony dostęp do sieci WiFi
· profesjonalny sprzęt kinowy, rzutnik, nagłośnienie, flipchart, materiały biurowe
· całodniowy wstęp do luksusowej strefy SPA z kompleksem saun i jacuzzi
· sala klubowa, bilard, szachy, ruletka, rzutki, sala fitness
· możliwość zorganizowania wieczoru grillowego
(na łowisku pstrąga lub w karczmie biesiadnej)
· możliwość zorganizowania sportowej integracji dla uczestników
(kryte i odkryte korty tenisowe, kryta pływalnia z torami o dł. 25m)

Szkolenia oraz wydarzenia integracyjne
zorganizowali już u nas m.in.:

Pakiet konferencyjny jednodniowy bez noclegu:
· kameralna sala konferencyjna na 30 osób
· nieograniczony dostęp do sieci WiFi
· profesjonalny sprzęt kinowy, rzutnik, nagłośnienie, flipchart, materiały biurowe
· przerwa kawowa całodniowa (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka)
· lunch w formie bufetu lub obiad serwowany w pobliskiej restauracji do wyboru
· bezpłatny parking

Pakiet z noclegiem:
· kameralna sala konferencyjna na 30 osób
· nieograniczony dostęp do sieci WiFi
· profesjonalny sprzęt kinowy, rzutnik, nagłośnienie, flipchart, materiały biurowe
· przerwa kawowa całodniowa (kawa herbata zimne napoje ciastka)
· lunch w formie bufetu lub obiad serwowany w pobliskiej restauracji
· całodniowy wstęp do luksusowej strefy spa z kompleksem saun i jacuzzi
· sala klubowa, bilard, szachy, ruletka, rzutki, sala fitness
· możliwość zorganizowania wieczoru grillowego
· nocleg w komfortowych apartamentach
· obfite śniadanie w formie urozmaiconego bufetu
· bezpłatny parking

Wynajem sali:
· 300 zł (8 godzin)/ 200 zł (4 godziny)
Przerwa kawowa: · 30 zł/os. (napoje)
· 50 zł/os. (napoje + przekąski)
Lunch: · 70 zł/os.
Alkohol płatny dodatkowo

Powyższa oferta jest naszą propozycją - jeśli macie Państwo swoje sugestie
z przyjemnością przedstawimy ofertę obejmującą Wasze życzenia.
Zapraszamy do kontaktu z managerem: 74 866 70 90

Apartamenty

W Villi znajduje się 17 wysokiej klasy stylowo urządzonych suit i apartamentów
z 1 lub 2 łazienkami z prysznicami lub wannami. W suitach na ostatnim piętrze znajdują się klimatyczne skosy i indywidualne zabudowy, a w niektórych klimatyzacja.
Apartamenty na poziomie wysokiego parteru mają natomiast dostęp do balkonów lub
prywatnego tarasu wypoczynkowego. Apartamenty wyposażone są m.in. w: aneks
kuchenny z płytą indukcyjną, mikrofalówkę, lodówkę, drobne AGD, naczynia.
W sypialniach znajdują się telewizory LCD i radioodtwarzacze CD.

Strefa Wellness&Medical

Do dyspozycji Gości Villi Alina oddajemy dwie strefy relaksu i upiększania ciała.
W strefie wellness, dzięki współpracy z doświadczonym personelem medycznym
i kosmetycznym, oferujemy bogate spektrum zabiegów z zakresu szeroko rozumianej
kosmetologii, medycyny estetycznej oraz kuracje odchudzające i przeciwstarzeniowe.
Wszystkie procesy przebiegają przy wykorzystaniu bezpiecznych i sprawdzonych
preparatów renomowanych firm oraz najnowocześniejszych sprzętów.

Strefa SPA

W rozbudowanej strefie mokrej SPA przygotowaliśmy natomiast m.in. saunę fińską,
saunę parową, saunę Infrared, ścieżkę Kneippa - dodatkowo poprawiająca krążenie po
seansach saunowych, lodopad z kojącym lodem do chłodzenia organizmu, dwa wieloosobowe baseny jacuzzi z masażem oraz łóżka relaksacyjne do fototerapii Sonnenwiese. Dopełnieniem jest wewnętrzna część relaksacyjna oraz zewnętrzny taras całoroczny z leżakami, materacami i stolikami. Mokra strefa SPA dla Gości Villi dostępna jest
bez ograniczeń w godzinach funkcjonowania.

Atrakcje w obiekcie

W pensjonacie znaleźć można stół bilardowy, szachowy, karciany i ruletkę. Do dyspozycji Gości jest także salka kinowa 3D, konsola PlayStation, bogato wyposażona salka
fitness oraz narciarnia i rowerownia. Naszym Gościom zapewniamy również możliwość wypożyczenia rowerów z napędem elektrycznym lub kijów do nordic walking.
Przez cały rok organizujemy transfery (luksusowy 9-osobowy minibus) do Wrocławia, Pragi i innych miejsc regionu, zaś zimą do stacji narciarskich w Zieleńcu oraz
Czarnej Górze. Świadczymy też transfery z wrocławskiego lotniska do Villi.

Cafe Bar

Stylowa oranżeria to jeden z naszych największych powodów do dumy. Do południa
oranżeria dostępna jest wyłącznie dla naszych Gości, którzy mogą zjeść w niej śniadanie, korzystając z obfitego i urozmaiconego bufetu, bądź napić się porannej kawy.
Po południu do Cafe Bar w oranżerii zapraszamy wszystkie osoby chcące zrelaksować
się i spędzić czas w otoczeniu Parku Szachowego. W menu znajdą Państwo zarówno
aromatyczną kawę czy popołudniową herbatę, jak i ciasta, lody i desery. Oferujemy
również orzeźwiające soki i napoje, zimne koktajle, oraz wykwintne alkohole.

Zapraszamy

VILLA ALINA Medical & SPA
ul. Matuszewskiego 10
57-320 Polanica-Zdrój
rezerwacje@willaalina.pl
www.villaalina.pl
74 866 70 90

