
Villa Park MED&SPA

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty usług konferencyjno-bankietowych czterogwiazdkowego 
 

Hotel Villa Park MED&SPA to nowoczesny kompleks hotelowo - rekreacyjny, położony w centrum 
Ciechocinka, w bezpośrednim sąsiedztwie pięknego Parku Zdrojowego. Jest to idealne miejsce do
organizacji spotkań biznesowych i konferencji. Dzięki połączeniu nowocześnie wyposażonych sal
konferencyjnych z doskonałą ofertą kateringową, czterogwiazdkowym serwisem oraz bogatą ofertą
SPA i Wellness, hotel spełnia wszelkie oczekiwania nawet najbardziej wymagających organizatorów

Organizacja konferencji to skomplikowane przedsięwzięcie. Dlatego dobrze wiedzieć, że wśród tysięcy 
rzeczy, o których trzeba pamiętać, jedna jest pewna - jesteśmy zawsze do usług. Podchodzimy 
indywidualnie do każdego zadania, potrafimy myśleć nieszablonowo, pamiętamy o szczegółach
- mamy przecież lata doskonałej praktyki. Gwarantujemy niezmiennie wysoką jakość oferowanych 

Oferujemy Państwu 67 komfortowo wyposażonych pokoi, Restaurację Preludium oferującą
potrawy kuchni śródziemnomorskiej i regionalnej, Cafe Swing z kominkiem, sześć wielofunkcyjnych 
sal konferencyjnych, nowoczesne SPA z 20 gabinetami, oraz unikatowe Saltaris SPA. 
 
SALTARIS SPA - to ponadczasowa, nowoczesna i stworzona wyłącznie dla Villa Park strefa SPA w skład, której 
wchodzi basen solankowy, kompleks saun, strefa chłodzenia z misą lodową, tężnia  solankowa i jacuzzi.

Czas płynie... Odnowa...

Hotelu Villa Park MED&SPA należącego do grupy MPM Hotele SPA.

oraz uczestników.

usług. Państwa oczekiwania i nasze doświadczenie prowadzą do sukcesu. 



NOWE SPA zostało zaprojektowane w oparciu o ultra nowoczesny styl, oparty na funkcjonalności 
czystości formy, który dzięki zastosowaniu subtelnego oświetlenia, naturalnej kolorystyki

Nowa część SPA to unikatowe, holistyczne i kompleksowe a jednocześnie bardzo nowoczesne
oferty zabiegów oraz część wellness w oparciu o współczesne trendy oraz innowacyjne metody

Hotel Villa Park MED&SPA ****       ul. Warzelniana 10       87-720 Ciechocinek  

i relaksujących dźwięków, stworzyło idealny nastrój do wypoczynku.

leczenia, umiejętnie połączone z naturalnym bogactwem regionu - solanką.



Sala Parkowa 1 Sala Parkowa 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SALACH KONFERENCYJNYCH

lub HDMI.

 muzyczno-tanecznych.

Wszystkie sale konferencyjne posiadają dostęp do światła dziennego wraz z możliwością pełnego 
zaciemnienia. Sala konferencyjna Parkowa posiada również możliwość zdalnego sterowania kotarami. 
Większość sal konferencyjnych jest wyposażonych w pełni zautomatyzowany, zdalnie sterowany system 
wizualno-dźwiękowy z wykorzystaniem rzutników WXGA z przyłączami VGA lub HDMI (jasność 3000 ANSI 
lumen, rozdzielczość natywna 1280 x 800 pikseli),  ekranem o szerokości 3 metrów oraz nagłośnieniem 
sufitowym. W Sali Parkowej 2 oferujemy Państwu 60 calowy monitor z przyłączami VGA 

Sala Klubowa spełnia podwójną funkcję, umożliwiając organizację spotkania lub szkolenia jak również 
kameralnego eventu lub imprezy integracyjnej. Wbudowany, sufitowy system nagłaśniający, profesjonalny 
bar oraz wyjątkowy design zapewniają łatwe i komfortowe przygotowanie wszelkiego rodzaju imprez

WYPOSAŻENIE SAL KONFERENCYJNYCH



WYPOSAŻENIE TECHNICZNE:

rzutnik WXGA z przyłączami VGA lub HDMI chowany na windzie w suficie. Jasność 3000 ANSI lumen, rozdzielczość 
   natywna 1280 x 800 pikseli
 zwijany ekran o szerokości 3 m.
 nagłośnienie sufitowe, możliwość podłączenia laptopa + mikrofon bezprzewodowy

• 

•
•

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE:

 telewizor 60 cali z przyłączami VGA lub HDMI
 nagłośnienie dla komputerów zrealizowane za pomocą wbudowanych w tv głośników  

•
•

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE:

rzutnik WXGA z przyłączami VGA lub HDMI, jasność 3000 ANSI lumen, rozdzielczość natywna 1280 x 800 pikseli
zwijany ekran o szerokości 3 m. 
nagłośnienie sufitowe, możliwość 

• 
• 
• 

Sala Parkowa 1   50 m² 

Sala Parkowa 2   50 m² 

Sala Parkowa 3   100 m² 



WYPOSAŻENIE TECHNICZNE:

rzutnik WXGA z przyłączami VGA lub HDMI chowany na windzie w suficie. Jasność 3000 ANSI lumen, rozdzielczość 
   natywna 1280 x 800 pikseli

zwijany ekran o szerokości 3 m.
nagłośnienie, możliwość podłączenia laptopa + mikrofon bezprzewodowy

• 

• 
• 

Sala Klubowa   72 m² 

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE:

telewizor 60 cali z przyłączami VGA lub HDMI
nagłośnienie dla komputerów zrealizowane za pomocą wbudowanych w tv głośników  

• 
• 

Sala Zdrojowa   87 m² 

W przypadku łączenia sal Parkowa 1, Parkowa 2 i Parkowa 3 nagłośnienie wszystkich sal można ustawić na źródło 
dźwięku z Parkowa 3, dodatkowo obraz z rzutnika Parkowa 3 jest wyświetlany na TV z Parkowa 2. 

Sala Parkowa    200 m² 



CENNIK SAL KONFERENCYJNYCH 

Sala Parkowa 3

Tel.: + 48 54 416 41 22   email: konferencje@villapark.pl

Jeżeli życzą sobie Państwo dokonać rezerwacji lub uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej 
oferty konferencyjnej uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży:

Z przyjemnością zajmiemy się organizacją Państwa konferencji i odpowiemy na wszelkie pytania.

Ceny w PLN nie zawierają podatku VAT 23%

** w przypadku wynajmu do 3 godzin 
* cena za wynajem do 4 godzin

Sala Klubowa Sala Parkowa
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