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HOTEL 500 W TARNOWIE PODGÓRNYM 
 

HOTEL 500 

HOTEL 500 w Tarnowie Podgórnym położony jest w przepięknym ogrodzie wielkości 1 hektara, który sprzyja organizacji przyjęć  
na świeżym powietrzu oraz imprez integracyjnych. 
 

LOKALIZACJA 

Położony jest zaledwie 18 km od centrum Poznania (przy drodze krajowej 92, Poznań-Pniewy-Świecko). Atutem naszego hotelu  
jest łatwy i szybki dojazd na Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
 

ZAKWATEROWANIE 

Większość pokoi z malowniczym widokiem na ogród. W cenę pokoju wliczone jest śniadanie w formie bufetu szwedzkiego.  
Hotel oferuje 170 pokoi: 

 164 pokoi jedno i dwuosobowych 

 4 apartamenty 

 2 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
 

WYPOSAŻENIE POKOI 
 Telewizor 

 Telefon 

 Internet Wi-FI 

 Łazienka 
 

CENTRUM KONFERENCYJNE 
To znakomite miejsce do organizacji konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych oraz wszelkich prezentacji. Dysponujemy 12 salami 
konferencyjnymi o zróżnicowanej wielkości. Zorganizujemy szkolenia dla małych grup liczących 10 osób, ale także dużych do 300 osób. 
Wszystkie sale konferencyjne mają dostęp do światła dziennego, bezprzewodowy Internet oraz wyposażone są w niezbędny sprzęt 
potrzebny do obsługi profesjonalnych spotkań biznesowych. 
 

RESTAURACJA 

Doskonałe miejsce zarówno na firmowy lunch jak również rodzinny obiad czy romantyczną kolację. Restauracja czynna jest codziennie  
w godzinach 12.00-22.30. 
 

COCTAIL BAR 

Idealne miejsce na kameralne spotkania. Jest to doskonałe miejsce, w którym można przyjemnie spędzić czas z przyjaciółmi czy  
partnerami biznesowymi. 
 

IMPREZY 

Jeśli Poznań i okolice to region, w którym chcą Panstwo zorganizować imprezę integracyjną dla pracowników swojej firmy, czy też inne 
wydarzenie lub uroczystość, z pewnością najlepiej będzie wybrać właśnie nasz hotel.  
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PRZERWY KAWOWE 
 

PROPOZYCJA I – przerwa jednorazowa 
13 zł brutto/osoba 

 kawa (bez limitu) 

 herbata (bez limitu) 

 woda mineralna (500ml/os.) 

 wybór ciasteczek kruchych (100g/os.) 
 

PROPOZYCJA II – przerwa jednorazowa 
15 zł brutto/osoba 

 kawa (bez limitu) 

 herbata (bez limitu) 

 woda mineralna (500ml/os.) 

 sok owocowy (200ml/os.) 

 wybór ciasteczek kruchych (100g/os.) 
 

PROPOZYCJA III – przerwa jednorazowa 
18 zł brutto/osoba 
 

 kawa (bez limitu) 

 herbata (bez limitu) 

 woda mineralna (bez limitu) 

 sok owocowy (bez limitu) 

 wybór ciasteczek kruchych (bez limitu)

 
PROPOZYCJA IV – przerwa ciągła 
18 zł brutto/osoba 

 kawa (bez limitu) 

 herbata (bez limitu) 

 woda mineralna (bez limitu) 

 wybór ciasteczek kruchych (bez limitu) 

 
PROPOZYCJA V – przerwa ciągła 
24 zł brutto/osoba 

 kawa (bez limitu) 

 herbata (bez limitu) 

 woda mineralna (500ml/os.) 

 sok owocowy (200ml/os.) 

 ciasto krojone (100g/os.) 
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LUNCH 

 
 

PROPOZYCJA I 
(35zł brutto/osoba) 

 żurek staropolski 

 pieczony karczek podawany z pyzami i modrą zasmażaną kapustą 

 sok owocowy/woda mineralna 
 

PROPOZYCJA II 
(35zł brutto/osoba) 

 zupa gulaszowa 

 roladka wieprzowa z farszem węgierskim z sosem, podawana z ziemniakami opiekanymi oraz zestawem surówek  

 sok owocowy/woda mineralna 
 

PROPOZYCJA III 
(45zł brutto/osoba) 

 krem z pomidorów 

 pierś kurczaka nadziewana boczkiem i mozarellą w sosie estragonowym, podawana z ziemniaczkami puree oraz zestawem 
surówek 

 lody waniliowe z gorącymi malinami 

 sok owocowy/woda mineralna 
 

PROPOZYCJA LUNCHU W BUFECIE 
(45zł brutto/osoba) 

 zupa pomidorowa z makaronem 

 krem brokułowy z prażonymi płatkami migdałowymi 

 zrazik wieprzowy w sosie pieczeniowym 

 filet z kurczaka zapiekany z mozarellą i pomidorami 

 ziemniaczki gotowane z koperkiem 

 ziemniaki opiekane 

 bukiet surówek 

 sok owocowy/woda mineralna 
 

 

 

DANIA SERWUJEMY W RESTAURACJI W GODZINACH WSKAZANYCH PRZEZ PAŃSTWA. 
PROPOZYCJE DAŃ WEGETARIAŃSKICH PRZYGOTUJEMY NA PAŃSTWA ŻYCZENIE. 
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PLANY CENTRUM KONFERENCYJNEGO 

 
 

SPECYFIKACJA SAL KONFERENCYJNYCH 
SALE KONIFERENCYJNE m2    

 
100 80 60 40 

 
75 60 40 40 

 
75 60 40 40 

 
100 80 60 40 

     
200 150 120 60 

      
150 100 80 50 

    
350 300 200 100 

 
55 40 30 24 

 
35 25 20 16 

 
100 80 60 40 

 
75 60 40 40 

 
75 60 40 40 

 
100 80 60 40 

   
200 150 120 100 

     
150 100 80 80 

       
350 300 200 150 

 
55 40 30 24 
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MAPKA ATRAKCJI 
 

 

 
DODATKOWE ATRAKCJE 

Hotel 500 oddaje do dyspozycji gości: 

 fitness 

 sauna 

 bilard 

 piłkarzyki 

 tennis stołowy 
 

W zależności od Państwa potrzeb organizujemy także dodatkowe imprezy uatrakcyjniające pobyt w naszym hotelu: koncerty, wieczorki  
z DJ-em i karaoke, bale z ciekawym programem artystyczno-rozrywkowym, inne atrakcje integracyjno-motywacyjne: 

 ścianki wspinaczkowe 

 paintball 

 strzelanie z łuku 

 wirtualne Himalaje 

 symulatory jazdy 

 ognisko 

 kasyno 

 pokazy barmańskie 
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