OFFICE AWAY FROM OFFICE

Zamień biurowy open space
na nasze Apartamenty

Szanowni Państwo,
Z uwagi na sytuację spowodowaną wirusem COVID – 19 przygotowaliśmy dla Was
ofertę wynajmu naszych przestronnych apartamentów jako bezpiecznej przestrzeni
biurowej do pracy zdalnej.

Rozkład hotelowych pokoi umożliwia, aby na jednym piętrze umieścić pracowników
różnych działów, którzy ze sobą współpracują.
Atutem The Granary – La Suite Hotel jest również jego lokalizacja – oddalony od
zgiełku, a jednocześnie w centrum miasta z własnym monitorowanym parkingiem.
Do Państwa dyspozycji oddamy pokoje z wyjściem do ogrodu, własną strefą relaksu,
serwisem kawowym oraz otoczymy profesjonalną opieką podczas pracy.
Zadbamy o bezpieczeństwo i wygodę Waszych pracowników!

Pokoje klimatyzowane z dostępem światła
dziennego

W RAMACH OFERTY PROPONUJEMY
WYNAJEM POKOJU DO PRACY ZDALEJ LUB NA SPOTKANIA SŁUŻBOWE

✓ wyposażenie techniczne (rzutnik, laptop, itd.) - systematycznie czyszczone i odkażane
✓ klimatyzację i dostęp do światła dziennego w każdym pokoju
✓ wi-Fi na terenie całego Hotelu i bezpłatny parking

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ PROPONUJEMY:
✓ Posiłki – przygotowywane z największą starannością i dbałością o bezpieczeństwo
✓ Przerwę kawową
✓ Lunch

150 PLN / za dzień wynajmu w godzinach: 8.00 – 17.00

W RAMACH OFERTY PROPONUJEMY
WYNAJEM POKOJU W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

✓ nocleg dla jednej osoby w pokoju typu Executive

✓ śniadanie w formie lunch box
✓ wi-Fi na terenie całego Hotelu i bezpłatny parking
✓ klimetyzację i dostęp do światła dziennego

✓ bezpłatny parking

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ PROPONUJEMY:
✓ Posiłki – przygotowywane z największą starannością i dbałością o bezpieczeństwo
✓ Przerwę kawową
✓ Lunch
430 PLN / za dobę

INFORMACJE DODATKOWE:
PARKING:
Hotel The Granary dysponuje własnym parkingiem z 35 miejscami (przy pełnej
dostępności).
MASAŻE:

Bogata oferta masaży opartych na wyjątkowych właściwościach naturalnych olei.
Wykonywane z zachowaniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
MINI SIŁOWNIA:
Strefa sportowa dostępna przez 24 godziny, wyposażona w profesjonalny sprzęt Precor
UDOGODNIENIA BIZNESOWE:
Szofer, concierge, serwis pokojowy, sejf, aranżacja taxi
WI-FI:
Dostęp do Internetu szerokopasmowego i WI-FI bez dodatkowych opłat na terenie
całego hotelu.
BUSINNES CORNER:
Przestrzeń dostępna 24 godziny, zlokalizowana w hotelowym lobby.

ZAPRASZAMY
Tel.:
+48 71 395 26 00
E-mail: granary@granaryhotel.com

