Hotel Groman
Al. Krakowska 76
05-090 Sękocin Stary
Tel.: +48 22 797 43 00
+48 22 720 25 55
biuro@groman.pl

Hotel Groman położony jest w Sękocinie Starym, pod Warszawą.
Dysponujemy 169 miejscami noclegowymi w pokojach dwu, trzy i czteroosobowych oraz wersją
Deluxe. Wszystkie pokoje w hotelu wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów telewizji
satelitarnej. Wnętrza charakteryzuje elegancki wystrój. Na terenie całego obiektu jest dostępna
bezpłatna sieć WI-FI.
Codziennie rano w hotelu Groman serwowane jest śniadanie. Goście mogą także zjeść
posiłek w hotelowej restauracji lub zrelaksować się przy drinku w barze.
Hotel pod Warszawą oferuje udogodnienia, które obejmują: całodobową recepcję, plac
zabaw dla dzieci, ogród i taras. Goście mają do dyspozycji kręgielnię, bilard oraz rzutki w Sali
Klubowej.
Nasz hotel posiada w ofercie szereg dodatkowych usług. Klimatyzowane sale konferencyjne
zostały profesjonalnie przygotowane w celu zapewnienia optymalnych warunków podczas
prowadzenia szkoleń.
Hotel Groman znajduje się zaledwie 25 minut jazdy od centrum Warszawy, a autostrada A2
oddalona jest o 15 km. Odległość do lotniska Warszawa-Okęcie to zaledwie 13 km.
Pobyt w eleganckim hotelu pod Warszawą może być naprawdę niezapomniany. Spraw sobie
odrobinę luksusu i poczuj się wyjątkowo.
Sprawdź naszą ofertę.
Hotel Groman zaprasza.
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Pokój 2os. do pojedyńczego wykorzystania ze śniadaniem

140 zł/os.



Pokój 2os. ze śniadaniem

100 zł/os.



Pokój 3os. ze śniadaniem

90 zł/os.



Pokój 4os. ze śniadaniem

90 zł/os.



Sala konferencyjna do 20os.

400 zł



Sala konferencyjna 20-50os.

500 zł



Sala konferencyjna do 50-100os.

700 zł



Sala konferencyjna powyżej 100os.

1000 zł

Cena wynjęcia sali obejmuję:






projektory
nagłośnienie
mikrofony bezprzewodowe
flipcharty
obsługę techniczną w czasie trwania konferencji

Hotel Groman
Al. Krakowska 76
05-090 Sękocin Stary
Tel.: +48 22 797 43 00
+48 22 720 25 55
biuro@groman.pl

Przerwa kawowa I
Podana o określonej godzinie

12 zł/os




Kawa ( 2 filiżanki na osobę )
Herbata ( 1 filiżanka na osobę )
 Woda gaz/n-gaz ( 2 butelki na osobę)

Przerwa kawowa II
Podana o określonej godzinie






Kawa ( 2 filiżanki na osobę )
Herbata ( 1 filiżanka na osobę )
Woda gaz/n-gaz ( 2 butelki na osobę)
Sok owocowy ( 200 ml / osobę )
Patera ciastek drobnych ( 150 g/ osobę )

Przerwa kawowa III
Non-stop






20 zł/os

Kawa
Herbata
Woda gaz/n-gaz
Sok owocowy
Patera ciastek drobnych

Przerwa kawowa IV
Non-stop







15 zł/os

Kawa
Herbata
Woda gaz/n-gaz
Sok owocowy
Owoce sezonowe
Patera ciastek drobnych

25 zł/os

Hotel Groman
Al. Krakowska 76
05-090 Sękocin Stary
Tel.: +48 22 797 43 00
+48 22 720 25 55
biuro@groman.pl

Śniadanie:


Od godziny 7:00 do godziny 10:00

Obiad:























30 zł/os

Serwowana lub w formie bufetu
Zupa do wyboru*
Drugie danie do wyboru*
Deser (lody lub ciasta)

Kolacja uroczysta:



40 zł/os

Serwowany lub w formie bufetu
Zupa do wyboru*
Drugie danie do wyboru*
Soki
Deser (lody lub ciasta)

Kolacja:





20 zł/os

DANIA GORĄCE:
Zupa do wyboru*
Drugie danie do wyboru*
PRZYSTAWKI NA ZIMNO:
półmisek mięs pieczonych i wędlin
schab po warszawsku
tortille warzywno-mięsne
paluszki z kurczaka w płatkach kukurydzianych
jajka faszerowane serkiem ziołowym
deska serów
ryba po grecku
łosoś z serkiem mascarpone
mix warzyw
sałatki: z kurczakiem, grecka
DESERY I NAPOJE:
ciasta
soki
woda z cytryną
kawa
herbata
*Szczegóły oferty gastronomicznej w zalączniku nr 1 Gastronomia

90 zł/os
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SPOTKANIE PRZY GRILLU







80 zł/os

karkówka
szaszłyki z kurczaka
boczek
kiełbasa
kaszanka
ziemniaki pieczone

Dodatki gastronomiczne















stół wiejski
prosie pieczone
łosoś pieczony w całości
indyk w całości na postumencie
szynka z kością pieczona (2 szt.) + golonki
900 zł
fontanna czekoladowa
słodki stół typu „finger food“
1000 zł
stół sushi
tort okolicznościowy

1 500 zł
1 000 zł
220 zł
220 zł

Sala Klubowa

500 zł

2500 zł
70 zł/kg

Dwa tory do gry w kręgle
Stół bilardowy
Nagłośnienie
Oprawa muzyczna kolacji uroczystej





600 zł

2000 zł

Profesjonalny DJ
Wodzirej
Oświetlenie sceniczne
Obsługa barmańska do 100 os.

1500 zł

(Cena nie obejmuję alkoholu)

Występy artystyczne



Transport
Kursy Autokarowe (Max. 60 os) Warszawa  Hotel Groman

cena indywidualna
800 zł

