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WITAJ W PAJEWIE!

„Ci, kt�rzy są wystarczająco szaleni

by my�le�, że są w stanie zmieni�

�wiat, są tymi, kt�rzy go zmieniają”

Steve Jobs

Biznes to środowisko ludzi

innowacyjnych, liderów, myślących

inaczej. Biznes to miejsce wzrostu,

które potrzebuje także wytchnienia i

naładowania baterii.

Gościniec Pajewo to miejsce

tworzone z pasją do życia. 

Kultywowana tutaj słynna podlaska

gościnność jest wpisana w tę ziemię

od pokoleń. Dokładamy wszelkich

starań aby nasi goście mogli jej

zasmakować.

Zapraszam serdecznie do zapoznania

się z naszą ofertą dla biznesu.

Rafał Dzierszko
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& KOMPLEKSOWA
ORGANIZACJA

konferencja

szkolenie

warsztaty

spotkania integracyjne

obiady biznesowe

 

Jesteśmy otwarci na kompleksową organizację 

i obsługę każdego eventu firmowego od rejestracji uczestników 

po obsługę techniczną.

co możemy zaoferowa�?
sala konferencyjno -bankietowa

do 100 osób

 

pyszne posiłki 

serwowane 

lub w formie bufetu

 

doskonała kuchnia regionalna

 

komfortowe noclegi

7 pokoi 2-osobowych z łazienkami 

w Gościńcu

 

5 sypialni 2-osobowych, 2 łazienki, kuchnia, jadalnia i salon

w Domu Gościnnym z bezpośrednim dostępem do basenu

 

ponadto

klimatyzowane pomieszczenia

światło dzienne wewnątrz sali

wifi

nagłośnienie

sprzęt multimedialny

kojący widok na pobliskie łąki

cisza i świeże powietrze
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jakie atrakcje?
impreza taneczna z dj/ zespołem

 

ognisko / grill

 

basen letni

 

balia/ sauna 

 

rowery

 

spływy kajakowe

 

loty balonem

 

wycieczki offroadowe

 

wycieczki po Narwiańskim Parku Narodowym 

 

wieczór karaoke

 

animator

 

gry terenowe

co jeszcze zorganizujemy?
fotobudka

 

drink bar/ pokaz barmański

 

pokazy tańca

 

pokazy iluzjonisty 
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Możliwe jest również zorganizowanie transportu 

do Gościńca Pajewo i w stronę powrotną.

 



& SPOTKANIE 
INTEGRACYJNE

Naszym atutem jest urokliwe położenie. Piękno przyrody, świeże powietrze 

i krajobrazy Narwiańskiego Parku Narodowego sprawiają iż jest to idealne miejsce na

relaks i odpoczynek od zgiełku miasta.

 

Wybierając naszą ofertę będą Państwo mieli możliwość spędzić czas aktywnie,

skorzystać z propozycji rekreacyjnych, spotkać się przy ognisku/grillu albo

zrelaksować w basenie. 

 

Plan pobytu dostosowywany jest zawsze  do potrzeb i preferencji Klienta.

 

pokoje 2 - lub 3 - osobowe w Gościńcu 

100 zł od osoby

śniadanie 35 zł od osoby

/ 7 pokoi /

 

pokoje 2 -osobowe w Domu Gościnnym

100 zł od osoby

śniadanie 35 zł od osoby

/ 5 pokoi /

nocleg
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biesiada przy ognisku

 

35 zł / os. 

 

kiełbaski

pieczywo

pajda chleba z domowym smalcem

kiszonki

musztarda/ketchup

kawa/herbata

 

Integracyjne imprezy firmowe w Gościńcu Pajewo zapewniają możliwość korzystania

z wielu interesujących atrakcji oraz smacznej hotelowej kuchni. 

 

Posiłki serwowane w czasie firmowych eventów są przygotowane z najwyższej

jakości regionalnych składników.

posiłki

propozycja menu bankietowego:

Alkohol we własnym zakresie przez cały pobyt

opłata „ korkowa” 250 zł
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kliknij aby sprawdzić 

lub zeskanuj kod QR:

https://bit.ly/spotkaniaBiznesowe


& SZKOLENIA
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Sala szkoleniowa dostępna jest GRATIS 

przy zamówieniu opcji dodatkowych:

Serwis kawowy

 

35 zł / os.

 

kawa

herbata

woda

sok

przekąski słone i słodkie

ciasto

Lunch

 

wariant I -35 zł/ os.

wariant II- 45 zł / os.



Dziękujemy za zainteresowanie naszą

ofertą i zapraszamy do kontaktu:

kontakt@gosciniecpajewo.pl
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