Hotel Malinowski. Nowe oblicze Gliwic na kartach historii.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy w zakresie kompleksowej organizacji i
obsługi konferencji, szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, a także spotkań biznesowych i
firmowych spotkań integracyjnych w Centrum Konferencyjnym przy hotelu Malinowski*** w
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Gliwicach.
Dzięki wysokim standardom obsługi i doskonałemu usytuowaniu gwarantujemy wyśmienite
warunki do pracy oraz wypoczynku przy jednoczesnym zachowaniu bliskości do tętniącego życiem
centrum Gliwic. Jesteśmy w stanie zorganizować event nawet na 200 osób. Nasza sala
konferencyjna została wyposażona w nowoczesną infrastrukturę techniczną (zestaw nagłośnieniowy
wraz z mikrofonami bezprzewodowymi, rzutnikiem mutlimedialnym, ekranem, tablicami typu
flipchart etc.). Nad komfortem uczestników czuwa wielostrefowy system klimatyzacji.
Na Państwa specjalne życzenie dysponujemy również sprzętem komputerowym oraz
udostępniamy kserokopiarkę i faks. Uczestnicy spotkań mogą korzystać z bezpłatnego,
monitorowanego parkingu przy obiekcie. Nasz Hotel posiada swój własny, unikalny urok oraz
klimat sprzyjający biznesowym spotkaniom a także uroczystym kolacjom w kameralnym gronie.
Hotel Malinowski to szczególne miejsce pełne harmonii pomiędzy przeszłością a przyszłością
nowoczesnych rozwiązań oraz inteligentnej elektroniki. Pokoje zostały wyposażono z myślą o
zapewnieniu gościom komfortu oraz przyjemnej atmosfery.
Wyśmienitą kuchnię gwarantuje restauracja Portowa, przenosząc swych Gości w podróż po
kuchni śląskiej i europejskiej. To miejsce, które powinno obowiązkowo znaleźć się na liście
Państwa gliwickich doznań kulinarnych. Zapewniamy obsługę cateringową wszystkich imprez
wedle życzeń oraz wytycznych Klienta. W ofercie prezentujemy jedynie skromną część
przykładowych zestawów konferencyjnych.
W swych działaniach dokładamy wszelkich starań ku zadowoleniu naszych Klientów –
słuchamy, sugerujemy, wcielamy w życie w drodze do osiągnięcia określonego efektu końcowego.

Serdecznie zapraszamy
Rodzina Malinowskich

Dlaczego w hotelu Malinowskim?
- doskonała lokalizacja w centrum miasta
- wyśmienita kuchnia restauracji Portowej www.restauracjaportowa.pl
- indywidualna opieka ze strony naszego menagera
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- atrakcyjne pakiety noclegowo-konferencyjne
- rozrywka i wypoczynek w wolnych chwilach: kręgielnia, letni ogród z fontanną, restauracja z
lobby barem, bialard

Wyposażenie sali konferencyjnej:
- indywidualnie sterowane oświetlenie i nagłośnienie
- indywidualnie sterowana klimatyzacja
- bezprzewodowy internet WI-FI
- bezprzewodowe mikrofony
- sprzęd audio- video
- projektor multimedialny
- automatyczne ekrany
- telewizor LCD 42”
- rzutnik pisma
- flipchart
- przybory konferencyjne
- mównica

W cenie:
- parking dla uczestników spotkań
- sprzęt multimedialny
- bezpłatny internet bezprzewodowy WI-FI

Przykładowe propozycje cateringu. Restauracja Portowa oferuje państwu przepyszne oraz
bogate menu konferencyjne, lunchowe, bufetowe oraz obiadowe dobierane w zależności od Państwa
indywidualnych preferencji.

40 zł. / os.
45 zł. / os.

ZESTAW I
 Rosół królewski z makaronem
i kawałkami mięsnymi
 Tradycyjny kotlet schabowy z
wędzoną nutą w sosie
pieczarkowym, ziemniaki
puree, warzywa

ZESTAW II
 Krem z selera z groszkiem
ptysiowym
 Panierowany filet drobiowy
przekładany szynką, frytki,
surówka z białej kapusty z
koperkiem

ZESTAW III
 Zupa pomidorowa z
makaronem i świeżą bazylią
 Pieczeń z karkówki w
rozmarynie, kluski, modra
kapusta

ZESTAW I
 Krem z borowika z grzankami
 Rolada bacy z oscypkiem i
boczkiem z różyczkami
ziemniaczanymi i sosem
żurawinowym

ZESTAW II
 Krem z pomidorków pelatti ze
świeżą bazylią
 Schab faszerowany śliwką i
morelą z sosem
pieczeniowym, ziemniakami z
wody i sałatą coleslaw

ZESTAW III
 Krem z pora z groszkiem
ptysiowym
 Roladka drobiowa z pary
faszerowana szparagami,
frytki i surówka wiosenna

ZESTAW
I

Jednorazowe 12 zł./ os.

ZESTAW
II

Przykładowe przerwy kawowe

Jednorazowe 15 zł. / os.

ZESTAW
III
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Przykładowe menu obiadowe

Całodniowe 24 zł./ os.

Całodniowe 30 zł. / os.

Całodniowe 25 zł. / os.






Kawa
Herbata
Woda mineralna
Soki owocowe
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Herbata
Soki owocowe
Woda
Kruche ciasteczka








Kawa
Herbata
Soki owocowe
Woda
Kruche ciasteczka
Tartinki dekoracyjne 3 szt./ os.

