PAKIET
NOWALIJKOWY
139 PLN + VAT | os.
CENA PAKIETU OBEJMUJE
▪
▪
▪
▪

Salę konferencyjną, ekran, rzutnik, flipchart, wodę
mineralną, notatniki i długopisy
Internet Wi-Fi
1 przerwę kawową z pysznościami o smaku
nowalijek
Wiosenny lunch

PONADTO
▪

▪

Naliczymy podwójne punkty w programie Marriott
Bonvoy Events, które można wymienić na nagrody
lub noclegi w jednym z 6700 hoteli sieci Marriott
Zapewnimy 1 miejsce parkingowe dla
Organizatora, a dla uczestników konferencji
specjalne ceny

WARUNKI PROMOCJI
▪
▪
▪
▪
▪

Rezerwacje od dzisiaj, realizacja konferencji do
14 czerwca 2019
Promocja obowiązuje dla min. 20 uczestników
konferencji
Promocja nie łączy się z innymi
Promocja obowiązuje jedynie dla nowych rezerwacji
Oferta obowiązuje w miarę dostępności sal i terminów

Liczba wolnych terminów jest ograniczona, więc
zadzwoń i zapytaj swojego opiekuna konferencji
o dostępność sali: 22 6500124, 6500125, 6500181,
events@courtyard.com.pl

COURTYARD® BY MARRIOTT
WARSAW AIRPORT
1 Żwirki i Wigury Street | Warsaw 00-906
+48 22 6500100 | CourtyardWarsawAirport.com
WarszawaCourtyard.pl

Zastanawiacie się dlaczego
SENTYMENTALNY?
To ostatni moment, żeby zobaczyć
nasz hotel takim, jakim go znacie.
Po wakacjach poznacie nas NA NOWO.

PAKIET
SENTYMENTALNY
159 PLN + VAT | os.

CENA PAKIETU OBEJMUJE
▪
▪
▪
▪

Salę konferencyjną, ekran, rzutnik, flipchart,
wodę mineralną, notatniki i długopisy
Internet Wi-Fi
2 przerwy kawowe z ulubionymi przysmakami
Courtyarda
Sentymentalny lunch

A TAKŻE
▪
▪

▪

Co 21. uczestnik konferencji skorzysta z
powyższych przywilejów na koszt hotelu
Naliczymy podwójne punkty w programie
Marriott Bonvoy Events, które można wymienić
na nagrody lub noclegi w jednym z 6700 hoteli
sieci Marriott
Zapewnimy 2 miejsca parkingowe dla
Organizatora, a dla uczestników konferencji
specjalne ceny

WARUNKI PROMOCJI
▪
▪
▪
▪
▪

Rezerwacje od dzisiaj, realizacja konferencji do
14 czerwca 2019
Promocja obowiązuje dla min. 20 uczestników
konferencji
Promocja nie łączy się z innymi
Promocja obowiązuje jedynie dla nowych rezerwacji
Oferta obowiązuje w miarę dostępności sal i terminów

Liczba wolnych terminów jest ograniczona, więc
zadzwoń i zapytaj swojego opiekuna konferencji o
dostępność sali: 22 6500124, 6500125, 6500181,
events@courtyard.com.pl

COURTYARD® BY MARRIOTT
WARSAW AIRPORT
1 Żwirki i Wigury Street | Warsaw 00-906
+48 22 6500100 | CourtyardWarsawAirport.com
WarszawaCourtyard.pl

