Indywidualna oferta handlowa dla:
Firma „XYZ”
ul. Gościnna 5; 76-032 Łazy
Kontakt: Pan Piotr Nowak
tel.: 22 122 33 44; e-mail:piotr@fala1.pl

Rodzaj imprezy:

Impreza integracyjna

Data imprezy:
Ilość/rodzaj pokoi:

01-02.06.2016
180-200
100 x 2-osobowy

Rezerwacja sal:

Sala konferencyjna duża, restauracja, tawerna + teren zielony

Ilość osób:

dzień tygodnia:
w tym noclegów:
cena imprezy bez
alkoholu i atrakcji

/śr.-czw./
180-200
171 zł / 1 osobę

PLAN IMPREZY
Dzień/Godziny:

Miejsce / zdarzenie

Sprzęt/ilość/cena:

I dzień:
12:00-16:00
I dzień:
13:00-14:30

Recepcja: Przyjazd i zakwaterowanie

nocleg ze śniadaniem

(część pokoi dostępna od 16:00)

50 zł / 1 osobę

Sala konferencyjna duża: Powitanie uczestników przez
Zarząd Firmy

sprzęt audio,
lampka szampana/os

I dzień:
14:30-15:30

Sala restauracyjna: Obiad dla wszystkich uczestników
Francuska zupa cebulowa z grzankami czosnkowymi
Pierogi z kaszą gryczaną, ze szpinakiem, z mięsem, z kapustą
Udka z kurczaka faszerowane, pieczone w miodowej glazurze
Tiftele z indyka w sosie pomidorowo-bazyliowym
Sola w sosie cytrynowo-śmietanowym
Ziemniaki opiekane
Bukiet surówek – (min. trzy rodzaje)
Soki owocowe, woda z cytryną i miętą

1 zł / 1 osobę
40zł/osobę
Bufet gorący
Bufet napojów
bez ograniczeń

I dzień:
15:30-19:00

Teren zielony przy Tawernie:
zajęcia integracyjne do wyboru

Cennik poniżej

I dzień:
20:00-02:00

Tawerna: impreza taneczna przy grillu i muzyce na żywo

60zł/osobę

Zupa grochowa z pieczywem
Bufet serów, wędlin, ryb, świeżych warzyw i sałatek,
Dania z grilla karkówka, kiełbasa, kaszanka, cukinia, bakłażan,
papryka, ananas – sosy, pieczywo, ogórki kiszone, smalec
Patera ciast i owoców
Soki owocowe, woda z cytryną i miętą
Herbata, kawa
Pieczone prosię na ognisku – 2 sztuki
Tort okolicznościowy z logo firmy

Bufet zimny i gorący
Bufet deserów i napojów
bez ograniczeń
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II dzień:
08:30-11:00
II dzień:
10:00-12:00
II dzień:
13:00-15:00

Restauracja: śniadanie w szwedzkim stole

w cenie noclegu

Wymeldowanie z pokoi hotelowych, czas wolny
możliwość korzystania z atrakcji ośrodka
Sala restauracyjna: Obiad dla wszystkich uczestników

-

Godziny do
uzgodnienia

Atrakcje integracyjne do wyboru minimum trzy:

Zupa rosół z makaronem
Kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą zasmażaną
Soki owocowe, woda z cytryną i miętą

1. Zawody z animatorami (wyścigi w potrójnych spodniach,
na dmuchanych rurach, na skrzynkach, alkogogle,
przeciąganie liny) lub
Gra terenowa z animatorami
2. Byk rodeo
3. Rura wspinaczkowa dwutorowa
4. Zawody sumo
5. Zorbing na trawie
6. Mega piłkarzyki

20zł/osobę
obiad serwowany
indywidualnie

2.000zł/2-3 godz.
2.000zł/2-3 godz.
2.000zł/2-3 godz.
2.000zł/2-3 godz.
1.500zł/2-3 godz.
2.000zł/2-3 godz.
2.000zł/2-3 godz.

Dodatkowo z możliwością jednostkowego wyboru:
7. Zespół msDJ – Agencja artystyczna Radia Kołobrzeg
prowadzenie imprezy, konferansjerka, konkursy
8. Zespół muzyczny PartyMakers z Koszalina,
prowadzenie imprezy, konferansjerka, konkursy
9. Animacje tematyczne: wieczór z Al Capone
mini casyno, gadżety temetyczne, konkursy
10. Fotobudka – drukowane pamiątkowe zdjęcia
11. Kamerzysta / montaż krótkiego reportażu z podkładem
muzycznym; film reklamowy; videoklip
12. Fotograf / fotoreportaż, ok. 500zdjęć
13. Pokaz sztucznych ogni
14. Pokaz kaskaderskiej jazdy konnej – dżygit; pokazy walk
rycerskich – ścinanie głów; pokazy kowbojskie –
strzelanie z bata, pojedynek rewolwerowców
15. Przedstawienie teatralne
16. Stand-Up
17. Pokaz tańca – Showgirls / Showboys
18. Spływ kajakowy z Koszalina do Łazów, czas atrakcji
ok.4godz, transport grupy w obie strony – 2.000zł brutto
19. Paintball + przejazd wozem militarnym w Malechowie,
czas atrakcji ok.3godz, (transport grupy w obie strony)

Alkohol

Wódka Żołądkowa De Lux – 1 butelka 0,5L
Wino czerwone/białe półwytrawne – 1 butelka 0,75L
Piwo Brok Sambor – 1 x 0,5L

1.000zł / 7 godz.
1.000zł / 7 godz.
2.000zł / 3 godz.
600zł / 2 godz.
1.000zł
800zł
1.700zł / 8min.
6.500zł / 1,5 godz.
4.000zł/1,5 godz.
3.000zł/1 godz.
1.000-4.000zł/1 godz.
2.000zł/grupę
max.25 osób
6.000zł/grupę
max.50 osób
35 zł
35 zł
4 zł

Centrum Fala1 Sp. z o.o. Centrum Fala1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-801 Warszawa, ul. Puławska 403,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem: 0000325848, Regon: 016008029, NIP: 521-304-08-94, Kapitał zakładowy: 24.000zł

www.fala1.pl

