Oferta wynajmu sal
w Centrum Konferencyjno–Wystawienniczym ETIUDA

Etiuda to nowoczesny kompleks konferencyjno-wystawienniczy
w Lublinie mieszczący się pod adresem Szerokie 123
(przedłużenie ulicy Nałęczowskiej).
Oferujemy Państwu przestronne, eleganckie wnętrza, zaopatrzone w szereg
zaawansowanych urządzeń audiowizualnych, dających możliwość na
sprawne i profesjonalne organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji
oraz innych spotkań.
Zwieńczeniem Państwa pobytu jest wyborna kuchnia, przygotowywana przez
profesjonalny sztab wykwalifikowanych kucharzy, wykorzystujących
nowoczesne techniki kulinarne: Sous Vide czy Mylar Cook.
Wychodząc naprzeciw naszym gościom wzbogaciliśmy nasz kompleks o
trzygwiazdkowy hotel opisany w poniższej prezentacji.
Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

SALA KONFERENCYJNO BANKIETOWA 600m2+ 250m2

Sala konferencyjno bankietowa to jasne i przestronne miejsce dedykowane do
organizacji konferencji, bankietów, wesel, a także eventów firmowych.
Lustrzane filary oraz wysokiej klasy oświetlenie i nagłośnienie
podniesie standard organizowanego wydarzenia.
Mobilny parkiet pozwala na dowolne zaaranżowanie ustawienia miejsc.
Sala konferencyjno-bankietowa jest bezpośrednio połączona z salą słoneczną, co
umożliwia stworzenie kompleksowego eventu ze strefą VIP.
Opis:
Do 500 osób
Możliwość zaciemnienia sali roletami
Profesjonalne nagłośnienia
Sieć Wi-Fi
Trzy niezależnie opuszczane ekrany o szerokości 3 m
Ustawienie krzeseł/stołów wg agendy
Automatyczna wentylacja - klimatyzacja

Cena netto za wynajem: 5000zł + multimedia

SALA SŁONECZNA

Sala Słoneczna to miejsce utrzymane w klimacie ekskluzywnego pubu.
Wygodnie skórzane fotele, okienne witraże, a także angielskie stoły tworzą
nastrój do swobodnych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny. Pomieszczenie
posiadają miłą i ciepłą atmosferę znakomitą do kameralnych spotkań firmowych
oraz elitarnych szkoleń.
Opis :
Do 100 osób, powierzchnia 146 m 2
Automatycznie opuszczany ekran
Wbudowane nagłośnienie sufitowe
Sieć Wi-Fi
Ustawienie krzeseł/stołów wg agendy
Automatyczna wentylacja
Klimatyzacja
Możliwość zaciemnienia sali roletami

Cena netto za wynajem: 1000 zł + multimedia

CLUB ETIUDA

Sala The Club Etiuda niesie za sobą synonim ekskluzywności. Jej wystrój w
stylu amerykańskiej elegancji to idealne miejsce dla spotkań rodzinnych czy
biznesowych. Z pewnością jest to miejsce z charakterem.

Opis :
Do 35 osób , powierzchnia 95m2
Ekran ścienny
Wbudowane nagłośnienie sufitowe
Sieć Wi-Fi
Ustawienie krzeseł/stołów wg agendy
Automatyczna wentylacja
Klimatyzacja
Możliwość całkowitego zaciemnienia roletami

Cena netto za wynajem: 1000 zł + multimedia

CLUB WHISKY

Klub Whisky to miejsce przeznaczone do kameralnych spotkań biznesowych
lub w gronie przyjaciół. Ekskluzywny wystrój i wysoki standard stanowią
wspaniałe wypełnienie spotkań przy kieliszku najlepszej whisky.
Opis :
Do 15 osób, powierzchnia 45 m2
Wbudowane nagłośnienie sufitowe
Sieć Wi-Fi
Ustawienie krzeseł/stołów wg agendy
Automatyczna wentylacja
Klimatyzacja
Możliwość całkowitego zaciemnienia roletami
Możliwość rozpalenia kominka ( dotyczy okresu zimowego )

Cena netto za wynajem: 1500 zł + multimedia

SALA RESTAURACYJNA

Malownicze miejsce o urokliwym widoku na panoramę Lublina. Przeszklone
patio jako integralna część restauracji doskonale sprawdza się jako strefa
wypoczynkowa (z możliwością palenia papierosów).
Sala idealna na organizację przyjęć weselnych uroczystych spotkań czy
bankietów.
Opis :
Do 130 osób
Przeszklone klimatyzowane patio
Taras widokowy z możliwością palenia
Wbudowane nagłośnienie sufitowe
Sieć Wi-Fi
Ustawienie krzeseł/stołów wg agendy
Automatyczna wentylacja
Klimatyzacja

Cena netto za wynajem:1000 zł + multimedia

SALA LUSTRZANA

Sala lustrzana to doskonałe miejsce na szkolenie lub konferencje. Eleganckie
lustra oraz teatralne ustawienie sali nadają wyjątkowy ton organizowanym
wydarzeniom. Bliskość sali widokowej pozwala na połączenie profesjonalnej
konferencji z klimatycznym lunchem ze wspaniałym widokiem na Lublin.
Dodatkowym atutem jest bezpośrednie sąsiedztwo z częścią restauracyjną
(możliwość łączenia dwóch sal).
Opis :
Powierzchnia 140 m2 dla około 160 osób
Automatycznie opuszczany ekran
Wbudowane nagłośnienie sufitowe
Sieć Wi-Fi
Ustawienie krzeseł/stołów wg agendy
Automatyczna wentylacja / klimatyzacja
Możliwość całkowitego zaciemnienia roletami
Zaplecze wraz z garderobą i łazienką dla gości
Cena netto za wynajem:1500zł + multimedia

HALA WYSTAWIENNICZO – KONFERENCYJNA

Sala wystawienniczo- konferencyjna jest idealnym miejscem na organizację
dużych konferencji (z możliwością prezentacji multimedialnych na
wielkoformatowych ekranach).
Opis :
Powierzchnia Sali 840m2 (pojemność do 900 osób)
Wysokość sali około 3,5 m
Możliwość wjazdu autami lub ustawienia maszyn, stoisk, boksów , et cetera
Parkiet (panele) na całej powierzchni Sali
Sieć WI-FI
Możliwość prezentacji obrazu na dużych ekranach umieszczonych na trzech
ścianach
Ustawienie krzeseł/ stołów wg życzenia
Automatyczna wentylacja i klimatyzacja
Recepcja wraz z szatnią i toaletami
Duży strzeżony parking
Cena netto za wynajem:5000 zł + multimedia

Multimedia :
Mikrofon - 50 zł netto za sztukę
Nagłośnienie Bose - 200 zł netto
Rzutnik z ekranem – 150 zł netto

HOTEL ETIUDA

Trzygwiazdkowy hotel znajduje się na terenie zespołu restauracyjnokonferencyjnego Etiuda, dzięki temu nasi goście nie muszą opuszczać
kompleksu by udać się na odpoczynek.
Ponieważ znajdujemy się daleko od głośnych ulic, możecie Państwo liczyć na
ciszę i spokój. Nasz wykwalifikowany personel oraz gustowne urządzone
wnętrza, spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości.
Posiadamy 20 pokoi (przestronnych, klimatyzowanych z ekskluzywną łazienką
wraz z suszarką) minibarkiem, sejfem oraz 42 calowym telewizorem i
bezprzewodowym internetem WI-FI.
Mamy możliwość dostosowania pokoi dwu osobowych dla jednej lub czterech
osób.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i dyskrecji naszych gości, kompleks
Etiuda, został ogrodzony murem oraz strzeżony całodobowym monitoringiem.

Pokój standard :

Pokoje Standard to duże (22 m²), klimatyzowane pokoje przeznaczone dla 1-2
osób. W cenę pokoju wliczone są wyśmienite śniadania w formie bufetu. Goście
wybierający pokoje Standard mają zagwarantowany bezpłatny dostęp do
Internetu Wi-Fi, serwis zimnych i gorących napojów oraz monitorowane
całodobowo miejsce parkingowe. Wszystkie pokoje typu Standard mają łazienki
z prysznicem i suszarką. Na wyposażeniu znajduje się duży, doskonałej jakości
telewizor LCD.
220 zł (pokój 1 osobowy)
280 zł (pokój 2 osobowy)

Pokój komfort :
Oferujemy luksusowe, przestronne (35 m²) pokoje w standardzie KOMFORT,
które w podstawowym pakiecie gwarantują bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi,
miejsce parkingowe oraz serwis zimnych i gorących napojów. Wygodne,
estetyczne wnętrza przeznaczone są dla 1-2 osób w zależności od upodobań w
konfiguracji DBL (jedno łóżko małżeńskie) lub TWN (dwa obszerne, oddzielne

łóżka). Każdy pokój typu KOMFORT posiada łazienkę z kabiną prysznicową
oraz suszarką. Ponadto na wyposażeniu znajdziecie Państwo duży telewizor
LCD, sejf oraz mini bar.
320 zł ( pokój 1 osobowy )
280 zł ( pokój 2 osobowy )
Decydując się na gościnę w kompleksie Etiuda, z pewnością dodacie nas
Państwo do ulubionych miejsc na mapie Lublina.

Mapka dojazdowa do Centrum Konferencyjno Restauracyjno Etiuda

Zapraszamy do współpracy
Tel. 81 718 70 43

