
HOTEL MILENIUM

OFERTA DLA FIRM
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta, postawiliśmy sobie za cel zostanie przyjaznym dla

biznesu. Proponujemy kompleksową organizację wszelkiego rodzaju konferencji, spotkań

integracyjnych, szkoleń czy sympozjów.Do dyspozycji Gości oddajemy trzy przestronne sale

konferencyjno-szkoleniowe, o łącznej powierzchni ponad 140 m² oraz Centrum Bankietowo-

Biznesowe o powierzchni 600m2Organizowane przez nas wydarzenia odznaczają się najwyższym

standardem jakości.

W odległości zaledwie 15 metrów udostępniamy ekskluzywne pokoje hotelowe.



HOTEL MILENIUM

OFERTA NOCLEGOWA

Hotel Milenium*** położony jest w odległości zaledwie 15 metrów od Centrum Bankietowo-

Biznesowego.  Usytuowany jest w spokojnej i zacisznej okolicy, w pobliżu obwodnicy miasta,

a jednocześnie niespełna 1600 metrów od ścisłego centrum Legnicy.

Do dyspozycji  naszych gości oddajemy ponad 165 miejsc noclegowych w 79 pokojach

1-osobowych, 2-osobowych i 3-osobowych o powierzchni 20 m2, Apartamentach 

Junior Suite z aneksem kuchennym oraz Apartamentach Deluxe o powierzchni ponad 40 m².

Doba hotelowa rozpoczyna się o 14:00 i kończy o 12:00 dnia następnego.

Ceny noclegów uzależnione są od ilości wynajętych pokoi.



OFERTA NOCLEGOWA
Apartament type Junior Suite

 Apartament typu Junior Suite dla jednej osoby to przestronny apartament o powierzchni ok. 22 m²
z aneksem kuchennym. Charakteryzuje go przytulne i komfortowe wnętrze a stylowe dodatki

w turkusowych barwach nadają mu nowoczesny styl.
Wyposażony on został w wygodne łóżko z miękkim materacem, biurko do pracy, aneks kuchenny ze
zlewozmywakiem, lodówką i płytą indukcyjną oraz stolikiem z krzesłami, wygodne biurko do pracy,
telewizor i telefon. Goście mają również do dyspozycji prywatną przestronną łazienkę z nowoczesną

kabiną prysznicową, suszarką do włosów i ręcznikami. 

• wygodne łóżko 140x200 cm z miękkim 
materacem

• przestronna łazienka z nowoczesnym 
prysznicem

• stolik z krzesłami
• biurko
• dwie szafy
• bezprzewodowy internet Wi-Fi
• telewizor LED 46",

• telefon
• aneks kuchenny z akesoriami
• zlewozmywak
• płyta indukcyjna
• kuchenka mikrofalowa
• lodówka
• suszarka do włosów
• ręczniki



SALE SZKOLENIOWE
Sala Północna*

*oferta ważna pod warunkiem dostępności

Sala wyposażona w sprzęt konferencyjny 
niezbędny do przeprowadzenia szkolenia:

 klimatyzacja
 bezpłatne Wi-Fi
 rzutnik multimedialny
 ekran

Informacje ogólne:
 59 m²
 obsługa do 35 osób, w zależności od 

wybranego ustawienia sali
 dostęp do światła dziennego
 możliwość zaciemnienia



SALE SZKOLENIOWE
Sala Południowa*

*oferta ważna pod warunkiem dostępności

Sala wyposażona w sprzęt konferencyjny 
niezbędny do przeprowadzenia szkolania:

 klimatyzacja
 bezpłatne Wi-Fi
 flipchart

Informacje ogólne:
 42 m²
 obsługa do 20 osób, w zależności od 

wybranego ustawienia sali
 dostęp do światła dziennego
 możliwość zaciemnienia



SALE SZKOLENIOWE
Sala Wschodnia*

*oferta ważna pod warunkiem dostępności

Sala wyposażona w sprzęt konferencyjny 
niezbędny do przeprowadzenia szkolania:

 klimatyzacja
 bezpłatne Wi-Fi
 flipchart

Informacje ogólne:
 42 m²
 obsługa do 20 osób, w zależności od 

wybranego ustawienia sali
 dostęp do światła dziennego
 możliwość zaciemnienia



CENTRUM BANKIETOWO-BIZNESOWE*
*oferta ważna pod warunkiem dostępności

Centrum Bankietowo-Biznesowe łączy w jednym miejscu wszystko to, czego oczekują Goście, chcący

zorganizować wyjątkowe spotkanie.

Jest to kompleks sal wielofunkcyjnych o powierzchni ok. 600 m2 dzielony mobilnymi ścianami

akustycznymi, mogący pomieścić do 500 osób, zależnie od wybranej konfiguracji.

Każda z sal posiada osobne wejście, i jest w pełni klimatyzowana, z dostępem do światła dziennego

oraz z możliwością zaciemnienia. Wszystkie wyposażone są w sprzęt konferencyjny niezbędny do

przeprowadzenia szkolenia czy spotkania biznesowego, typu: projektor multimedialny, flipchart, ekran

multimedialny, nagłośnienie strefowe, dodatkowo mikrofon oraz mównica dla prowadzącego. 



CENTRUM BANKIETOWO-BIZNESOWE
SALA DZIELI SIĘ W KILKU KONFIGURACJACH

1/4 sali mogąca pomieścić do 60 osób zależnie od wybranego wariantu:

kinowy biesiadny – stoły prostokątne

1/2 sali mogaca pomieścić do 120 osób zależnie od wybranego wariantu:

kinowy biesiadny – stoły prostokątne

 

cała sala mogaca pomieścić do 400 osób zaleznie od wybranego wariantu:

kinowy biesiadny – stoły prostokątne



CENTRUM BANKIETOWO-BIZNESOWE

 
 



PRZERWA KAWOWA
PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE MENU

PROPOZYCJA I
1. Kawa z mlekiem
2. Wybór herbat smakowych
3. Dodatki słodzące

PROPOZYCJA II
4. Kawa z mlekiem
5. Wybór herbat smakowych
6. Dodatki słodzące
7. Woda mineralna gazowana/niegazowana 0,33l/osoba
8. Sok naturalny 0,33l/osoba

PROPOZYCJA III
1. Kawa z mlekiem
2. Wybór herbat smakowych
3. Dodatki słodzące
4. Woda mineralna gazowana/niegazowana 0,33l/osoba
5. Sok naturalny 0,33l/osoba
6. Kruche ciasteczka
7. Ciasto

PROPOZYCJA IV
1. Kawa z mlekiem
2. Wybór herbat smakowych
3. Dodatki słodzące
4. Woda mineralna gazowana/niegazowana 0,33l/osoba
5. Sok naturalny 0,33l/osoba
6. Kruche ciasteczka
7. Ciasto
8. Kanapeczki konferencyjne
9. Owoce ( winogron, mandarynki, banany, kiwi)
10.  Napój energetyczny Redbull
11.  Coca-cola/ pepsi

*Cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu/konferencji



LUNCH
PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE MENU

PROPOZYCJA I

Zupa:
1. Pachnący ziołami krem pomidorowy z pesto

Danie główne:
1. Ryba miruna w cieście naleśnikowym

Dodatki:
1. Gotowany maślany ryż 
2. Warzywa gotowane na parze

Deser
1.Sernik królewski na zimno.

PROPOZYCJA II

Zupa:
1. Zupka cebulowa z serem mozarella i grzanką

Danie główne:
1. Tradycyjny kotlet schabowy w złocistej panierce

Dodatki:
1. Ziemniaczki pieczone 
2. Surówka sezonowa

Deser:
1.Krem tiramisu

*Cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu/konferencji



TEREN ZIELONY

Centrum położone jest na działce o powierzchni ponad 40 000 metrów kwadratowych. 

W otoczeniu zieleni  znajduje  się  plac  zabaw dla dzieci  oraz  murowany grill  z  wędzarnią,  piecem

chlebowym  i  barem  piwnym,  przy  którym  można  zorganizować  zarówno  klimatyczne  spotkania

w gronie znajomych jak i wszelkiego rodzaju  imprezy okolicznościowe.


