HOTEL RODAN-GROKLIN****
Ul. Sportowa 2
62-065 Grodzisk Wlkp.
Telefon: (061) 628 72 00
m: +48 722 227 001
E-mail: recepcja@rodan-groklin.pl
www.hotelgroclin.com
Hotel Rodan-Groklin**** to idealne miejsce do zorganizowania spotkań biznesowych,
konferencji, szkoleń, imprez integracyjnych jak i obiekt, w którym możliwy jest prawdziwy relaks i
wypoczynek.
Oddajemy do Państwa dyspozycji 32 dwuosobowe komfortowe pokoje w tym 3 apartamenty.
Zaprojektowane one zostały w oparciu o rozwiązania proste, eleganckie i ciepłe.
Klimatyzowane pokoje wyposażone są w funkcjonalne łazienki, telewizję satelitarną, mini bar,
telefon oraz bezpłatny dostęp do internetu. Umożliwiamy także pozostawienie auta na
strzeżonym hotelowym parkingu.
Goście odwiedzający nasz hotel w cenie usługi noclegowej mają do swej dyspozycji:
• śniadanie w formie bufetu szwedzkiego serwowane od godziny 7:00 do godziny 10:00.
• 1 godzina w odnowie biologicznej,
• 1 godzina w siłowni,
• 10 % rabat w restauracji na dania i napoje,
• parking monitorowany,
• Internet WI – FI,
• doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00.
RECEPCJA:
tel. +48 61 62 87 200
m: +48 722 227 001
fax. +48 61 44 46 020
recepcja@rodan-groklin.pl
Restauracja
Naszą specjalnością jest kuchnia europejska i regionalna z uwzględnieniem indywidualnych
zapotrzebowań grup szkoleniowych oraz drużyn sportowych pod względem diety.
W nowoczesnej scenerii restauracji ugościmy 70 osób jednocześnie. Ciekawostką
architektoniczną części gastronomicznej są 3 loże (w formie szklanego atrium) z atrakcyjnym
miejscem widokowym na murawę stadionu. Istnieje możliwość oddzielenia konsumpcji
zorganizowanych grup od pozostałych gości hotelowych, co zapewni Państwu nieskrępowane
poczucie swobody w czasie uroczystości rodzinnych czy negocjacji handlowych.
RESTAURACJA:
tel. +48 61 62 87 200
m: +48 722 227 001

Sala konferencyjna
Z myślą o wymaganiach klienta przygotowaliśmy specjalną ofertę konferencyjną.
Do dyspozycji Państwa oddajemy:
DUŻĄ SALĘ KONFERENCYJNĄ (do 100 osób)
(ze ścianami przesuwnymi – możliwość podziału na 2 niezależne sale)
Wynajęcie wraz z wyposażeniem*
70 PLN / 1h, powyżej 7h – 600 PLN
* wyposażenie dużej sali obejmuje: projektor multimedialny Hitach CPX 885, wizualizer, ekran
rozwijany elektrycznie, odtwarzacz DVD, monitor plazmowy, system wielokonferencyjny
Polyspan, nagłośnienie dwóch niezależnych sal konferencyjnych mikrofonami
bezprzewodowymi.
2 MNIEJSZE SALE KONFERENCYJNE (do 20 osób)
W mniejszych salach proponujemy ustawienie kinowe lub przy jednym wspólnym stole.
50 PLN / 1h,powyżej 3h – 250 PLN
Specjalna promocja dla Państwa firmy:
• Przy organizacji konferencji powyżej 15 osób z noclegiem i lunchem – 1 dzień wynajmu Sali
GRATIS!
• Konferencja z lunchem powyżej 15 osób – Godzina gry w kręgle GRATIS!
Zapraszamy!
Odnowa biologiczna
Miłośnikom odnowy biologicznej służymy serwisem 24 h. W centrum Odnowy Biologicznej mamy
jacuzzi, łaźnie parową, saunę suchą, bicze szkockie, beczka schładzająca oraz profesjonalnie
wyposażona siłownię. Do dyspozycji gości oddajemy Klinikę Zdrowia, gdzie można skorzystać z
krioterapii. Serdecznie polecamy masaże w hotelowych gabinetach. Od sportowych poprzez
rehabilitacyjne, skończywszy na relaksacyjnych oraz masażach kamieniami bazaltowymi.
Hotelowa siłownia to bardzo dobrze i profesjonalnie wyposażone miejsce gdzie można zadbać
o kondycje i sprawność fizyczną. Wszyscy goście hotelowi mogą z niej korzystać bez ograniczeń.
RECEPCJA:
tel. +48 61 62 87 200
m: +48 722 227 001
fax. +48 61 44 46 020
recepcja@rodan-groklin.pl

Klub Hotelowy
Do Państwa dyspozycji oddajemy bowling, czyli popularne i lubiane kręgle. Mieści do 40 osób.
Doskonałe miejsce na zabawę w atmosferze rywalizacji: sale do bowlingu wyposażoną w 4
profesjonalne tory i skomputeryzowany system naliczana punktów. Gra w kręgle to aktywna
forma spędzenia wolnego czasu zarówno dla całych rodzin jak i dla zorganizowanych grup
przebywających na szkoleniach czy konferencjach. W pomieszczeniu kręgielni znajduje się także
bilard i drink bar ze stolikami. Wystrój wnętrza utrzymany jest w konwencji Klubu Kibica, pełnym
pamiątkowych zdjęć i trofeów, dzięki czemu Goście czują się tu doskonale, na co wpływ ma
również dobra muzyka w połączeniu z profesjonalnym oświetleniem.
W bezpośrednim sąsiedztwie bowlingu znajduje się Ogródek Grillowy - to doskonała alternatywa
dla osób, które chcą zorganizować dla swoich przyjaciół i rodziny dobrą zabawę na świeżym
powietrzu. 50 miejsc pod parasolami, bezpośredni dostęp do bowlingu i pysznych drinków
serwowanych przez naszych barmanów. Istnieje również możliwość zorganizowania karaoke,
imprezy z DJ, meczu piłkarskiego na boisku z podgrzewaną płytą główną oraz skorzystania z
kortów tenisowych pod okiem trenera.
Oferujemy Państwu organizację dodatkowych atrakcji w formie imprezy integracyjnej m.in.:
• przejazdy bryczką lub saniami,
• quady,
• paintball,
• loty balonem,
• kasyno,
• przejażdżki z kierowcami rajdowymi itp.
Proszę zgłosić swoje potrzeby, a my przygotujemy dla Państwa ofertę pobytu wraz z
dodatkowymi atrakcjami.
BOWLING:
tel. +48 61 62 87 408
m: +48 722 227 001
Korty tenisowe
Na amatorów aktywnego wypoczynku czekają 4 korty tenisowe o nawierzchni ze sztucznej
trawy (w zimie kryte balonową kopułą) i boisko piłkarskie. Sportowe zmagania można śledzić ze
specjalnej trybuny. Przylega do niej kawiarenka – świetna enklawa regeneracji po wysiłku.
Najwyższy standard Państwa wypoczynku zapewnią znakomici trenerzy, masażyści, lekarze oraz
fizjoterapeuci.
KORTY TENISOWE:
tel. +48 519 079 017
korty@hotel-groklin.pl

