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Czy wiesz, że...? 



HOTEL
KAWALLO

to nowoczesne centrum  
bankietowo - konferecyjne, 
wystawiennicze i widowiskowo-sportowe. 
 
Zróżnicowane wnętrza obiektu umożliwiają
organizację wydarzeń o różnorodnym
charakterze, od spotkań biznesowych dla
kilkunastu osób aż po eventy, w których udział
może wziąć nawet kilkuset uczestników. 
 
Znakomite położenie w sercu mazowieckiego
lasu , bliskość natury, komfortowe pokoje  
i apartamenty oraz bogata oferta  
kulturalno-sportowa położonego zaledwie  
19 km od hotelu Płocka, sprawiają, że jest to
idealna lokalizacja dla profesjonalnych
konferencji, kongresów, targów czy eventów.
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łącznej powierzchni konferencyjnej, bankietowej,  
wystawienniczej i piknikowej 
 
 
funkcjonalnych i kompleksowo wyposażonych sal 
konferencyjnych o nieograniczonych  
możliwościach aranżacyjnych 
 
 
miejsc noclegowych w komfortowych pokojach  
i apartamentach 
 
 
miejsc parkingowych 
 
 
zaledwie 30 min do Płocka 
75 min do Warszawy  
85 min do Łodzi 
 
 
lat doświadczenia 
 
 
zadowolonych Klientów i Gości



PŁOCK
Stolica Polski w latach 1079–1138. Miasto
dumne ze swojej historii, malowniczego
położenia i wyróżniającej się architektury. 
 
Dawna siedziba Książąt Mazowieckich ma swój
niespotykany klimat. Wszystko za sprawą
przepięknych budowli, np. Bazyliki Katedralnej
i mieszczącej się w niej Kaplicy Królewskiej w
której znajduje się sarkofag dwóch władców
Polski – Władysława Hermana i Bolesława 
Krzywoustego, zabytkowego Starego Rynku
czy malowniczo położonego na nadwiślańskiej
skarpie ogrodu zoologicznego. 
 
Płocką renomę budują najważniejsze festiwale
muzyczne w Polsce i Europie, takie jak
elektroniczny Audioriver czy 
Polish Hip-Hop Festival.  
 
Miasto obfituje także w cyklicznie 
odbywające się wydarzenia targowe,
kulturalne i sportowe.





Oranżeria



1000 m2
możliwości

KONFERENCJE 
MOTORYZACYJNE 
KONCERTY 
WYSTAWY 
POKAZY MODY 
TARGI I  INNE.



Oranżeria o powierzchni około 1000 m2, to najbardziej
reprezentacyjna część eventowa hotelu, którą można 
dowolnie zaaranżować zarówno pod oficjalne jak i
komercyjne wydarzenia. 
Jest to doskonałe miejsce do zorganizowania imprez
rekreacyjno-sportowych z kilkusetosobową widownią, 
pokazów mody, konferencji motoryzacyjnych, imprez
kulturalnych, koncertów, targów czy multimedialnych
pokazów.  
 
Szklane ściany z możliwością otwierania, tworzą
wrażenie pobytu w naszym przestronnym ogrodzie, a
odpowiednie ich zaaranżowanie i oświetlenie stworzy
niezapomniany klimat. 
 
Dzięki możliwości rozsunięcia szklanych ścian dajemy
możliwość wprowadzenia i prezentację dużego sprzętu
czy towaru z praktycznie każdej branży jak np. ciągniki
siodłowe, samochody osobowe czy maszyny rolnicze.
Dowolnie przygotowana aranżacja świetlna oranżerii  
i gotowego już tarasu pełniącego również funkcję sceny,
zrobią niesamowite wrażenie na uczestnikach
organizowanych tam wydarzeń. 
 
Możliwości tego miejsca pozwolą na zorganizowanie
wymarzonego eventu i spełnią oczekiwania najbardziej 
wymagających Gości. 

MOŻESZ WIĘCEJ 
NIŻ SOBIE

WYOBRAŻASZ



BANKIETY 
GALE
JUBILEUSZOWE 
UROCZYSTE
KOLACJE





SALA
BANKIETOWA

Stylowa, dwupoziomowa, ekskluzywna 
sala bankietowa w stylu barokowym  
o łącznej powierzchni 300 m2 jest 
idealnym miejscem do organizacji 
„królewskiego przyjęcia” czy też 
uroczystej kolacji podczas firmowego 
eventu dla 200 osób.



KAWALLO TO WIELOFUNKCYJNA PRZESTRZEŃ 
KONFERENCYJNA DOPASOWUJĄCA SIĘ DO 
POTRZEB I OCZEKIWAŃ ORGANIZATORA. 

 
PRZESTRONNE SALE ROZMIESZCZONE W 

RÓŻNYCH CZĘŚCIACH HOTELU POZWALAJĄ NA 
ORGANIZACJĘ NIEZALEŻNYCH SPOTKAŃ.



SALA LEŚNA

Sala położona na parterze w sąsiedztwie 
recepcji o powierzchni 100 m2.  
W standardzie wyposażona jest w
rzutnik, ekran, flipchart oraz
elektronicznie sterowaną klimatyzacją 
i możliwością zaciemnienia. 
 
W układzie teatralnym zapewnia komfort 
pracy nawet do 80 osób. 
 
Dodatkowe możliwości daje wyjście z sali 
bezpośrednio na teren ogrodu hotelu 
i opcja zaciemnienia. 



SALA
OGRODOWA

Sala położona na I piętrze o powierzchni
180 m2. Sala z elektronicznie sterowaną
klimatyzacją oraz możliwością
zaciemnienia. W układzie teatralnym
zapewnia komfort pracy nawet do 200
osób. 
 
Sala wyposażona jest w niezbędny
sprzęt, pozwalający na swobodne
prowadzenie prezentacji i szkoleń:
rzutnik, ekran, flipchart, profesjonalne
nagłośnienie oraz system wizualizacji
obrazu. 



SALA
WIDOKOWA

Sala konferencyjna położona na II piętrze
o powierzchni 230 m2 z możliwością jej 
podzielenia na dwie mniejsze sale. 
 
Dla zapewnienia komfortu uczestników
sala zapewnia elektronicznie sterowaną 
klimatyzację oraz możliwość regulowania
ilości dostarczanego światła. 
 
Sala wyposażona jest w niezbędny
sprzęt, pozwalający na swobodne
prowadzenie prezentacji i szkoleń:
rzutnik, ekran, flipchart, profesjonalne
nagłośnienie oraz system wizualizacji
obrazu. 
 
Duża powierzchnia pozwala na dowolne 
ustawienia krzeseł, co sprawia, że
komfortowo można przeprowadzać tu
szkolenia lub konferencje nawet dla 250
uczestników.



63 POKOJE 
W RÓŻNYCH 

STANDARDACH  
I  KONFIGURACJACH

180 miejsc noclegowych



54 POKOJE TYPU CLASSIC 
PRZESTRONNE I WYGODNE 
(OD 26m2) 
 
4 POKOJE TYPU DE LUX 
Z WIDOKIEM NA LAS 
(OD 24m2) 
 
3 APARTAMENTY 
LUKSUSOWE I NOWOCZESNE 
(OD 70 m2) 
 
2 POKOJE TYPU STUDIO 
KOMFORTOWE I RODZINNE 
(OD 60 m2)





RESTAURACJA

Czerpiemy z tradycji kuchni  
polskiej i śródziemnomorskiej



Restauracja posiada niezwykle
bogatą ofertę kulinarną.  
 
Czerpie z wyśmienitej tradycji kuchni
polskiej i śródziemnomorskiej,
zachwycając różnorodnością potraw  
i wyszukanym smakiem.  
 
Niepowtarzalny mikroklimat 
Kawallo oddziałuje na wszystkie
zmysły, w szczególności jednak
pobudza zmysł smaku i zapachu.

SMAKI 
TRADYCJI



HOTEL W SERCU LASU

W ciągu godziny jedno drzewo liściaste
wytwarza 1200 litrów tlenu, podczas gdy

w tym czasie człowiek zużywa go  
30 litrów. 60-letnia sosna produkuje  
w ciągu doby tyle tlenu, ile zużywają

dziennie trzy osoby. Spacer lub wycieczka
rowerowa leśną ścieżką nie tylko dotleni

organizm, ale też poprawi  
samopoczucie i zrelaksuje.



SPA & WELLNESS
Relaks i odpoczynek



SPA i wellness oraz gabinety odnowy 
biologicznej oferują wiele zabiegów,
które pobudzają krążenie, poprawiają
ukrwienie skóry i redukują uczucie
zmęczenia. 
 
Do dyspozycji Gości oddajemy m.in.: 
przestronne jacuzzi w stylowym
wnętrzu, tężnie solankowe, łaźnię
rzymską, salę fitness, siłownię  
i strefę basenową. 

SPOKÓJ DUSZY  
I  CIAŁA





DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

teren zielony - idealna przestrzeń eventowa z halą namiotową (do 150 osób) 
 
ogródki letnie - grill, pizza z pieca opalanego drewnem 
 
klimatyczna Sala Kominkowa - kameralne spotkania indywidualne lub biznesowe 
 
 
 
 





DODATKOWE ATRAKCJE:

bitumiczne boisko wielofunkcyjne: piłka nożna i ręczna, siatkówka, koszykówka 
 
zewnętrzna i wewnętrzna siłownia fitness 
 
przejażdżki bryczką, karetą lub maratonką, stajnia konna 
 
wypożyczalnia rowerów dla dorosłych i dla dzieci 
 
sala zabaw dla dzieci 
 
klub nocny



WYBRANE ATRAKCJE OKOLICY:

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach 
 
Bazylika Katedralna w Płocku 
 
Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim 
 
Kościół pw. św. Michała Archanioła z 1870 r. wg planów Franciszka Tournelle  
w Zycku Polskim 
 
Drewniany kościół pw. św. Leonarda z 1636 r. w Troszynie Nowym 
 
 



DO  
ZOBACZENIA!

Kontakt: 
 
Leonów 7a, 09-533 Słubice przy trasie: nr. 575  
Punkt GPS: 52°22’53’’N, 19°53’48’’E’’  
 
mail:kawallo@kawallo.pl 
 
tel.: +48 602 19 85 98 
 
www.kawallo.pl


