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CZYM JEST
"KAWALLO BIZNES"?

PROGRAM DLA
FIRMY 
I PRACOWNIKÓW

Program partnerski „Kawallo Biznes” to autorski
projekt, stworzony z myślą o docenieniu
wyboru usług oferowanych przez Hotel
Kawallo**** przez zaprzyjaźnione z marką firmy.
 
Istotą programu jest hybryda korzyści
oferowanych dla klienta biznesowego i gościa
indywidualnego. 
 
Dołączenie do klubu skutkuje współpracą na
preferencyjnych warunkach w zakresie usług
biznesowych świadczonych przez hotel na
rzecz firmy. Następstwem jest równoległa
oferta specjalna dedykowana pracownikom,
którzy poprzez otrzymanie indywidualnych kart
klubowych otrzymują możliwość korzystania  z
szeregu udogodnień. 

Wychodząc naprzeciw Państwa
oczekiwaniom, chcielibyśmy
zagwarantować najwyższą jakość
świadczonych przez nas usług 
w pełnym zakresie. 
 
Wierzymy, iż przedstawiona przez
nas oferta będzie dla Państwa
satysfakcjonująca, a nasz program
spotka się z zainteresowaniem i
niebawem spotkamy się w sercu
lasu.
 

Barbara Wasek
 
 
 
 

Prezes Zarządu
Hotel Kawallo****

Relaks I Event I SPA
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HOTEL KAWALLO
DLA BIZNESU

Oranżeria 1000m2
4 sale konferencyjne
160 miejsc noclegowych
200 miejsc parkingowych

Nasz hotel to nowoczesne centrum
bankietowo - konferencyjne, wystawiennicze i
widowiskowe. Znakomite położenie w centrum
Polski w bliskiej odległości od Płocka,
Warszawy i Łodzi, komfortowe pokoje i
apartamenty, rozbudowane zaplecze
konferencyjne i gastronomiczne, sprawiają,
że jest to idealna lokalizacja dla
profesjonalnych konferencji, kongresów,
targów czy eventów, Nowocześnie
wyposażone sale konferencyjne umożliwiają
organizację dowolnego rodzaju spotkania
biznesowego, a zróżnicowane wnętrza obiektu
pozwalają na realizację wydarzeń o
różnorodnym charakterze, od spotkań
biznesowych dla kilkunastu osób aż po eventy,
w których udział może wziąć nawet kilkuset
uczestników. 

Oranżeria o powierzchni 1000 m2
sprawia, że hotel wyróżnia się i
stanowi doskonałą lokalizację dla
organizacji uroczystych gali i imprez
motoryzacyjnych, ze względu na
możliwość wjazdu pojazdów do
środka, także ciężarowych.
 
Posiadamy 3 500 m2 łącznej
powierzchni konferencyjnej,
bankietowej, wystawienniczej i
piknikowej, w tym 5 funkcjonalnych i
kompleksowo wyposażonych sal
konferencyjnych o nieograniczonych
możliwościach aranżacyjnych,
profesjonalne zaplecze
gastronomiczne, 160 miejsc
noclegowych w komfortowych
pokojach i apartamentach oraz 200
miejsc parkingowych. Dopełnieniem
oferty biznesowej jest zgrany i
doświadczony zespół kreatywnych
managerów. 
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HOTEL KAWALLO
DLA PRACOWNIKA

LasVita SPA & Wellness
Restauracja "Szyszka"
Pakiety pobytowe
Imprezy okolicznościowe

Kawallo to miejsce stworzone do odpoczynku.
Widoczne zmiany w stylu życia oraz większe
zrozumienie potrzeb dbałości o stan zdrowia i dobrego
samopoczucia, powodują, że wzrasta zainteresowanie
naszymi usługami, które koncentrują się na zdrowiu
mentalnym oraz duchowym, jako odpowiedź na
odkrycie, że większość problemów cielesnych wynika z
braku harmonii oraz zaburzonej równowagi psychicznej.
Tempo życia współczesnego managera w korporacji,
pracownika agencji reklamowej, adwokata, lekarza lub
też przedsiębiorcy z dużego miasta w Polsce, czy osób
dbających o codzienne, domowe obowiązki, dorównuje
tempu życia ludziom z Europy Zachodniej, dlatego też
jako usługodawcy obserwujemy trendy w zakresie
usług i potrzeb u gości podobnych środowisk w
Europie, a co za tym idzie, dopasowujemy ofertę
naszych usług do aktualnych potrzeb.
 
Do dyspozycji gości indywidualnych oddajemy 63
pokoje typu Classic, De Lux, apartamenty i pokoje
rodzinne Studio. Posiadamy rozbudowaną strefę
basenową z atrakcjami wodnymi (hydromasaże,
kaskada), jacuzzi rekreacyjno-rehabilitacyjne z dyszami
do wodnego masażu i strefę wypoczynkową z
leżakami.  LasVita SPA & Wellness posiada 15
gabinetów oferujących zróżnicowane zabiegi, a strefa
wellness dostarcza relaksu dzięki trzem saunom i
grocie solankowej. 
 
Wszechobecna natura jest dla naszego Szefa Kuchni i
jego zespołu ciągłą inspiracją. Las jest dla nich niczym
ogromna spiżarnia, pełna składników oczekujących na
wykorzystanie w kuchni. Czerpią z niej to co najlepsze,
wciąż znajdując nowe smaki i połączenia, które goście
mogą odkrywać na co dzień w restauracji "Szyszka". 
 
Pełną ofertę hotelową można znaleźć na stronie
internetowej www.kawallo.pl i na oficjalnych kanałach
w mediach społecznościowych. 
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PAKIET DLA FIRMY

opłata członkowska 
5 kart specjalnych dla Kadry
Kierowniczej
umowa na okres 12 miesięcy 

1. Pakiet konferencyjny: bezpłatne wynajęcie
sali konferencyjnej przy wykupieniu
dowolnej, całodniowej przerwy kawowej i
lunchu dla każdego uczestnika spotkania; 
 
2. Indywidualne rabaty na usługi noclegowe
dla grup; 
 
3. Indywidualna oferta biznesowa usług
oferowanych przez LasVita SPA & Wellness; 
 
4. Kompleksowa organizacja eventów
firmowych z dedykowanym event
managerem; 
 
5. Bezpłatna usługa noclegowa dla
organizatora spotkań powyżej 40
zameldowanych uczestników; 
 
6. Usługi dodatkowe, nie występujące w
ogólnodostępnej ofercie hotelu: organizacja
spotkań w kameralnym gronie, transport
osobowy (samochód do 4 osób) dla Kadry
Zarządzającej lub Gości VIP, strefa wellness
na wyłączność przez 1h
 
7. Specjalna karta dla wskazanych
pracowników Kadry Zarządzającej firmy,
dająca uprawnienia do ustalonego odgórnie
indywidualnego zakresu usług biznesowych 
 
8. Organizacja regularnych eventów
specjalnych dedykowanych wyłącznie
pracownikom firmy, m.in. warsztaty
tematyczne, zajęcia prozdrowotne,
aquaaeorbik, saunowanie z saunamajstrem,
koncerty gongów i mis tybetańskich; 

360,00 zł netto
12 miesięcy
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PAKIET DLA
PRACOWNIKA

opłata członkowska 
karta klubowicza
umowa na okres 12 miesięcy 

1. Stały 10% rabat na usługi noclegowe,
ofertę zabiegów LasVita SPA & Wellness,
ofertę a’la carte w Restauracji Szyszka; 
 
2. Rabat 50% na korzystanie ze strefy
basenowej, wellness i fitness przy
jednorazowym zakupie innych usług
hotelowych o minimalnej wartości 150,00 zł
brutto; 
 
3. Bezpłatne przedłużenie pobytu do godz.
14:00 w dniu wyjazdu, w przypadku
dostępności pokoi i po wcześniejszym
zgłoszeniu prośby w recepcji; 
 
4. Bezpłatna doba hotelowa dla pobytów
powyżej 6 noclegów (maksymalnie 2 osoby
dorosłe); 
 
5. Dedykowane, okresowe promocje – oferta
mailowa usług dostępnych on-line; 
 
6. Możliwość wykupienia karnetów na
regularne zajęcia organizowane przez hotel
(12 wejść w cenie 10); m.in. aquaaeorbik,
saunowanie z saunamajstrem, koncerty
gongów i mis tybetańskich; 
 
7. Pierwszeństwo w zakupie zaproszeń na
komercyjne wydarzenia organizowane przez
hotel;  
 
8. Indywidualne korzyści przy organizacji
przyjęć okolicznościowych i przyjęć
weselnych; 
 
9. Bezpłatne korzystanie z infrastruktury
zewnętrznej hotelu bez konieczności
meldunku za okazaniem karty;
 

15,00 zł netto / os.
12 miesięcy
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KONTAKT

Damian Marciniak
Senior Event Marketing Manager
tel. 539 902 990
mail: damian.marciniak@kawallo.pl
 
www.kawallo.pl

#hotelwserculasu
odetchnij!

 


