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„Czardasz”
J. Naczk, W. Bojek
Ul. Ofiar Stutthofu 82
84-242 Luzino

Serdecznie zapraszamy do organizacji konferencji, szkoleń oraz spotkań
biznesowych w Hotelu Czardasz.
Do Państwa dyspozycji oddajemy 2 w pełni wyposażone, przestronne i
klimatyzowane sale konferencyjne: Kolumnową oraz Widokową.
Dostęp światła dziennego oraz kojący widok na nasz ogród to niewątpliwy
atrybut obu sal. Obie sale mają możliwość pełnego zaciemnienia wnętrz
co sprzyja pokazowi slajdów lub prowadzeniu prezentacji multimedialnej.

- ekran
- nagłośnienie
- projektor multimedialny
- mikrofony
- flipcharty
- materiały piśmiennicze
- dostęp do internetu
- koordynator techniczny

NIP: 588-189-46-54
REGON: 191922122
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89 2490 0005 0000
4510 3137 0191

- parking niestrzeżony
- dostęp do internetu
- materiały piśmiennicze
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PAKIET DWUDNIOWY
Cena: 156 zł brutto / os. / pokój 2-osobowy
Cena: 206 zł brutto / os. / pokój 1-osobowy
1 x nocleg w wyposażonym pokoju
1 x śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
1 x kolacja serwowana w restauracji hotelowej
2 x wynajem sali konferencyjnej
2 x serwis kawowy

/Przykładowy plan pobytu/
DZIEŃ I
Wynajem sali konferencyjnej /do 4 godz./
Popołudniowy serwis kawowy
Kolacja serwowana w hotelowej restauracji
Nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju
DZIEŃ II
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
Wynajem sali konferencyjnej / do 4 godz./
Poranny serwis kawowy

DODATKOWY BONUS:
15% RABATU NA ALKOHOLE W HOTELOWYM BARZE

PAKIET DWUDNIOWY Z KOLACJĄ UROCZYSTĄ

/Przykładowy plan pobytu/

Cena: 226 zł brutto / os. / pokój 2-osobowy
Cena: 276 zł brutto / os. / pokój 1-osobowy

DZIEŃ I
Wynajem Sali konferencyjnej /do 4 godz./
Popołudniowy serwis kawowy
Kolacja uroczysta w hotelowej restauracji
Nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju

1 x nocleg w wyposażonym pokoju
1 x śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
1 x kolacja uroczysta w restauracji hotelowej
2 x wynajem sali konferencyjnej
2 x serwis kawowy

DZIEŃ II
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
Wynajem Sali konferencyjnej /do 4 godz./
Poranny serwis kawowy

DODATKOWY BONUS:
15% RABATU NA ALKOHOLE W HOTELOWYM BARZE

PAKIET DWUDNIOWY Z KOLACJĄ UROCZYSTĄ
I OPEN BAREM
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J. Naczk, W. Bojek
Ul. Ofiar Stutthofu 82
84-242 Luzino
NIP: 588-189-46-54
REGON: 191922122
ALLIOR BANK:
89 2490 0005 0000
4510 3137 0191

Cena: 296 zł brutto / os. / pokój 2-osobowy
Cena: 346 zł brutto / os. / pokój 1-osobowy
1 x nocleg w wyposażonym pokoju
1 x śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
1 x kolacja uroczysta w restauracji hotelowej
1 x Open Bar
2 x wynajem sali konferencyjnej
2 x serwis kawowy

/Przykładowy plan pobytu/
DZIEŃ I
Wynajem Sali konferencyjnej /do 4 godz./
Popołudniowy serwis kawowy
Kolacja uroczysta w hotelowej restauracji z
Open Barem
Nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju
DZIEŃ II
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
Wynajem Sali konferencyjnej /do 4 godz./
Poranny serwis kawowy
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Cena: 304 zł brutto / os. / pokój 2-osobowy
Cena: 404 zł brutto / os. / pokój 1-osobowy
2 x nocleg w wyposażonym pokoju
2 x śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
1 x lunch serwowany w restauracji hotelowej
2 x kolacja serwowana w restauracji hotelowej
2 x wynajem Sali konferencyjnej
3 x serwis kawowy
DODATKOWY BONUS:
15% RABATU NA ALKOHOLE W HOTELOWYM BARZE

/Przykładowy plan pobytu/
DZIEŃ I
Wynajem sali konferencyjnej /do 4 godz./
Popołudniowy serwis kawowy
Kolacja serwowana w hotelowej restauracji
Nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju
DZIEŃ II
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
Wynajem sali konferencyjnej /do 8 godz./
Poranny serwis kawowy
Lunch serwowany w restauracji hotelowej
Popołudniowy serwis kawowy
Kolacja serwowana w restauracji hotelowej
Nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju
DZIEŃ III
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego

PAKIET TRZYDNIOWY Z KOLACJĄ UROCZYSTĄ
Cena: 379 zł brutto / os. / pokój 2-osobowy
Cena: 479 zł brutto / os. / pokój 1-osobowy
2 x nocleg w wyposażonym pokoju
2 x śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
1 x lunch serwowany w restauracji hotelowej
1 x kolacja serwowana w restauracji hotelowej
1 x kolacja uroczysta w restauracji hotelowej
2 x wynajem Sali konferencyjnej
3 x serwis kawowy
DODATKOWY BONUS:
15% RABATU NA ALKOHOLE W HOTELOWYM BARZE

PAKIET TRZYDNIOWY Z KOLACJĄ UROCZYSTĄ
I OPEN BAREM
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Cena: 449 zł brutto / os. / pokój 2-osobowy
Cena: 549 zł brutto / os. / pokój 1-osobowy
2 x nocleg w wyposażonym pokoju
2 x śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
1 x lunch serwowany w restauracji hotelowej
1 x kolacja serwowana w restauracji hotelowej
1 x kolacja uroczysta w restauracji hotelowej
1 x Open Bar
2 x wynajem Sali konferencyjnej
3 x serwis kawowy

/Przykładowy plan pobytu/
DZIEŃ I
Wynajem sali konferencyjnej /do 4 godz./
Popołudniowy serwis kawowy
Kolacja serwowana w hotelowej restauracji
Nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju
DZIEŃ II
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
Wynajem sali konferencyjnej /do 8 godz./
Poranny serwis kawowy
Lunch serwowany w restauracji hotelowej
Popołudniowy serwis kawowy
Kolacja uroczysta w restauracji hotelowej
Nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju
DZIEŃ III
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
/Przykładowy plan pobytu/
DZIEŃ I
Wynajem sali konferencyjnej /do 4 godz./
Popołudniowy serwis kawowy
Kolacja serwowana w hotelowej restauracji
Nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju
DZIEŃ II
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
Wynajem sali konferencyjnej / do 8 godz./
Poranny serwis kawowy
Lunch serwowany w restauracji hotelowej
Popołudniowy serwis kawowy
Kolacja uroczysta w restauracji hotelowej z
Open Barem
Nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju
DZIEŃ III
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego

Lunch serwowany
Zestaw I
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Zupa:
Żurek z kiełbasą białą i gotowanym jajkiem
Danie główne:
Filet z kurczaka panierowany podawany
z maślanym puree ziemniaczanym i mizerią

Zestaw II
Zupa:
Zupa pomidorowa z warzywami i makaronem
Danie główne:
Zraziki wieprzowe nadziewane pieczarkami
podawane z ziemniakami z wody z koperkiem i
marchewką z gorszkiem

Zestaw III
Zupa:
Rosół z makaronem i świeżą pietruszką
Danie główne:
Tradycyjny kotlet schabowy panierowany
podawany z ziemniakami z wody z koperkiem i
kapustą zasmażaną

Kolacja serwowana
Zestaw I
Zupa:
Barszcz z pasztecikiem
Danie główne:
Pierś z kurczaka zawijana boczkiem podawana
ze złocistymi frytkami i surówką z marchewki z
ananasem

Zestaw II
Sałata:
Sałata grecka z oliwkami i serem feta
Danie główne:
Grillowany szaszłyk drobiowy z warzywami
podawany z ryżem i bukietem surówek

Zestaw III
„Czardasz”
J. Naczk, W. Bojek
Ul. Ofiar Stutthofu 82
84-242 Luzino
NIP: 588-189-46-54
REGON: 191922122
ALLIOR BANK:
89 2490 0005 0000
4510 3137 0191

Przystawka:
Śledzik po francusku
Danie główne:
Filet z kurczaka przekładany orzechami
włoskimi pod żółtym serem na ziemniaczanym
puree podawany z bukietem sałat

Zestaw IV
Przystawka:
Roladka z indyka ze szpinakiem
i dipem czosnkowym
Danie główne:
Zrazy w sosie własnym podawane z ziemniakami

Kolacja uroczysta
Zupa:
Zupa grzybowa z łazankami
Danie główne:
Polędwiczka wieprzowa z grilla, serwowana z
sosem grzybowym i frytkami stekowymi oraz
bukietem surowek
Deser:
Panna cotta na lustrze z sosu owocowego
Zakąski zimne:
Boczek pieczony w ziołach
Schab nadziewany szpinakiem
Galantyna drobiowa z pistacjami
Pstrąg w galarecie
Łosoś wędzony
Śledzik w trzech odsłonach
/po żydowsku, francusku i w oleju/
Sałatka Caprese
Sałatka śledziowa z jabłkiem
Mix sałat z grillowanym kurczakiem
Pikle: pieczarki, papryka, ogórki, cebulka
Pieczywo mieszane
Sosy
Masełko ziołowe
Dania ciepłe:
Barszcz z pasztecikiem
Ratatouille warzywne
Roladka drobiowa z pomidorami
w sosie neapolitańskim
Penne zapiekane z włoskim salami i pomidorami
Pierogi ruskie z cebulką
Napoje:
Woda mineralna z cytrynką
Kawa z mlekiem
Herbaty owocowe
Cytryna, dodatki słodzące

Open Bar*
Wariant I
Wódka biała czysta
Żubrówka
Wiśniowa
Krupnik
Martini Dry, Bianco, Rosso
Wino białe i czerwone
Piwo lane lub butelkowe
Napoje bezalkoholowe Cola, Fanta, Sprite
Soki owocowe, woda mineralna
Wariant II
Wódka biała czysta
Blended scotch whisky
Tequilla
Napoje bezalkoholowe Cola, Fanta, Sprite
Soki owocowe, woda mineralna
* czar twania: do 5godzin
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Współpracując z zaufanymi agencjami eventowymi z okolic i posiadając 2ha ogrodu i
terenu zielonego przy hotelu, jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym
klientom.
Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.
Największa w Polsce arena do paintball / speedball?
Lot balonem?
Strzelnica?
Skoki na bungee?
To tylko niektóre z atrakcji, którymi można urozmaicić pobyt grupie.
Poniżej kilka propozycji zabaw grupowych.
Ścianka wspinaczkowa
Jenga XXL
Ring bokserski
Bramka radarowo-celnościowa
Speedball

Bungee run
Kula zorbing
Strzelnica laserowa
Symulator snowboardu
Symulatory samochodowe

Mega Piłkarzyki
Byk rodeo
Mega sumo
Gladiatorzy
Mini golf

Scenariusze dzienne
Agenci
Jeżeli zależy Państwu na mocnej integracji zespołu można wybrać jeden z dziennych
scenariuszy, w którym uczestnicy wcielą się w agentów wywiadu szkolących się w
tajnej bazie. Wykonując zadania zespołowo uczestnicy będą musieli rozwiązać jak
najwięcej zagadek żeby zdobyć skarb oraz licencje agenta 008.
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Monster auto
Konstruujemy własny pojazd! W wyznaczonym czasie zespoły 4-5 osobowe wraz z
wykwalifikowanym mechanikiem będą musiały zbudować sprawny (!) pojazd.
Budowanie
monster
auta
odbywa
się
na
bazie
samochodów
osobowych dostarczonych przez agencję eventową.
Mafijne zagrywki
Szefa sycylijskiej mafii porwano. Żądana wysokość okupu to 15.000 funtów
kaszubskich. Rodzina mafijna zwiera szyki i żeby zdobyć fundusze na wykup Don
Padre, musi pojawić się w kilku mafijnych miejscach. Wszystko byłoby proste gdyby
nie krążący wokół szpicle, tajne patrole i agenci policji...
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Kaszebści Jeziora, Kaszebści las
Kaszebści Luzino woła nas.
Kaszebści Jeziora, Kaszebści las
Do Czardasza łełają nas.
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Hotel Czardasz znajduje się w miejscowości Luzino koło Wejherowa
w pobliżu trasy Gdańsk – Szczecin.
Z dala od wielkomiejskiego zgiełku, pośród łąk, pozwalamy wypocząć
naszym miłym gościom w relaksującym otoczeniu.
Lokalizacja hotelu czyni go znakomitym miejscem do organizacji sympozjów,
szkoleń
i
konferencji
a
także
wyjazdów
integracyjnych.





Nowocześnie i oryginalnie urządzone wnętrza,
27 wygodnie i przytulnie urządzonych pokoi,
restauracja hotelowa specjalizująca się w kuchni regionalnej
przyrządzająca swoje potrawy zgodnie z filozofią SlowFood ,
profesjonalnie wyposażone 2 sale konferencyjne.

Wszystkie powyższe elementy sprawiają, że każdy, kto choć raz zawitał
w nasze progi, pragnie do nas powracać.
Przedstawiona oferta to jedynie wycinek z naszych możliwości.
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Wszelkie pytania oraz prośby o dedykowaną ofertę prosimy kierować
na adres mailowy: nzr @ czardasz.pl

