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- 173 pokoje i apartamenty 
(łącznie 350 miejsc noclegowych)

- 2 resturacje

- 2 sale wielofunkcyjne

- 14 sal konferencyjnych
 (największa dla 700 osób)

- 2 drink bary

- strefa wellness: 
 basen, sauny, jacuzzi

- strefa rekreacyjna:
siłownia, sala gimnastyczna, 

squash, kręgle

- centrum SPA

Hotel Belvedere Resort & Spa ****
oferuje:

HOTEL BELVEDERE

APARTAMENT



HOTEL BELVEDERE

SA� KONFERENCYJNA PADEREWSKIEGO 

14 sal konferencyjnych 

(największa do 700 osób)

•
2 niezależne restauracje 

(większa do 120 osób)

•
2 sale wielofunkcyjne 

(większa o powierzchni 544 m2)

•
powierzchnia wystawiennicza 1100 m2

•
przestrzeń bankietowa na 1100 osób

 Centrum Kongresowe Belvedere
jest idealnym mejscem na organizowanie 

konferencji, kongresów, sympozjów 

oraz eventów.



HOTEL BELVEDERE

SA� KONFERENCYJNA PADEREWSKIEGO

Sala Konferencyjna 
Paderewskiego

powierzchnia konferencyjna:  762 m2

•
powierzchnia wystawiennicza: 400 m2

•
wysokość:  5.5 m 

•
kubatura:  3920 m2 

 •
700 osób w układzie teatralnym

•
 440 osób w układzie bankietowym



HOTEL BELVEDERE

SA� KONFERENCYJNA PIŁSUDSKIEGO

Sala Konferencyjna 
Piłsudskiego

•
To sala konferencyjna, która daje bardzo 

komfortowe warunki zarówno do 

organizacji spotkań biznesowych, jak

i eleganckich bankietów. Oświetlenie 

żyrandolami stwarza bardzo przyjemny 

nastrój, a parkietowa podłoga świetnie 

nadaje się do tańca. Sala mieści 320 

osób w układzie kinowym. Sala jest 

klimatyzowana i odpowiednio 

wyposażona. Dodatkowym walorem jest 

to, że obrady i obraz z sali mogą być 

transmitowane „na żywo” do Sali 

Wieniawy, mieszczącej się kondygnację 

niżej.



HOTEL BELVEDERE

BIBLIOTEKA

Biblioteka
•

To wnętrze o wyjątkowym charakterze, 

który podkreślają eleganckie kredensy 

z bibelotami oraz miękkie kanapy i fotele 

przed kominkiem. Dodatkowo istnieje 

możliwość rearanżacji sali w kameralną 

salę konferencyjną idealną do obrad na 

najwyższym szczeblu, prowadzenia 

wideokonferencji czy wieczorów 

autorskich, promocji książki.



HOTEL BELVEDERE

RESTAURACJA ZIEMIAŃSKA

Restauracje i Bary
•

Nasze restauracje zaspokoją gusta nawet 

najbardziej wybrednych smakoszy, gdyż 

oprócz dań kuchni polskiej i europejskiej 

serwujemy dania przygotowane ze 

świeżych regionalnych produktów.

2 niezależne restauracje:

Restauracja Ziemiańska - 120 osób

Restauracja ‘Pod Aniołem’ - 70 osób

 2 sale wielofunkcyjne:

Sala Szymanowskiego  - 350 osób

Sala Wieniawy - 110 osób



HOTEL BELVEDERE

SA� WIELOFUNKCYJNA SZYMANOWSKIEGO  

Sala Wielofunkcyjna 
Szymanowskiego

•
Restauracja Szymanowskiego 

to przede wszystkim sala 

śniadaniowo-lunchowa, ale sprawdza się 

idealnie również podczas wystawnych 

bankietów, przyjęć czy wesel. Jej 

eleganckie i proste wnętrze stanowi 

idealne tło dla wszelkich dekoracji 

kwiatowych, które dodają tak wiele do 

klimatu każdego przyjęcia.

Sala Wielofunkcyjna
Wieniawy 

•
Restauracja śniadaniowo-lunchowa. 

Łagodny klimat eleganckiej sali 

o klasycznym wystroju i jasnych, 

subtelnych barwach sprawią, że dzień 

zacznie się w wyjątkowy sposób. Zaprasza 

na śniadania i doskonałe bufety lunchowe.



HOTEL BELVEDERE

RESTAURACJA POD ANIOŁEM

Restauracja
Pod Aniołem

•

Urządzona na wzór góralskiej izby - stoły 

i ławy z jasnego drewna, na ławach 

miękkie poduchy, na kominku ludowe 

figurki aniołów, błękitne dekoracje. 

Na stołach przysmaki gór świata 

zamienione w dzieła sztuki. Restauracja 

połączona jest z dużym drewnianym 

tarasem widokowym, z którego rozpościera 

się wyjątkowy widok na panoramę Tatr.



HOTEL BELVEDERE

CENTRUM SPA

Centrum SPA
•

Nasz ośrodek SPA przyciąga swych Gości 

wieloma atrakcyjnymi propozycjami. 

Oferujemy profesjonalne, ekskluzywne 

zabiegi i rytuały pielęgnacyjne ciała 

i twarzy przy zastosowaniu 

specjalistycznych urządzeń oraz 

kosmetyków, jak również relaksujące 

masaże czy też usługi dodatkowe, takie jak 

depilacja, manicure czy pedicure.



HOTEL BELVEDERE

BASEN

Hotelowe atrakcje:

strefa wellness: 

basen, jacuzzi, zjeżdżalnia, sauny: fińska, 

turecka, na podczerwień i łaźnia rzymska

•
strefa rekreacyjna: 

siłownia, sala gimnastyczna,

squash, kręgle

•
centrum SPA:

masaże, zabiegi relaksujące 

i odmładzające na twarz i ciało



HOTEL BELVEDERE

BAR U-BOOT 

Bar U-Boot 
•

- 2 tory do gry w kręgle

- stół bilardowy

- piłkarzyki

- najlepszy wybór napojów 

alkoholowych

- parkiet do tańca



Zapraszamy do kontaktu:

konferencje@belvederehotel.pl

tel.: 18 20 20 222

...bo biznes lubi doswiadczenie.
, 25 latponad

www.trip.pl

Grupa Trip specjalizuje się w organizowaniu 

kongresów, konferencji oraz eventów 

od ponad 25 lat.

Opieka naszych Event Managerów gwarantuje profesjonalne 

przygotowanie, obsługę i realizację imprez.
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