OFERTA SPECJALNA
Hotel Monttis
ul. Spółdzielców 1
34 – 200 Sucha Beskidzka
tel. 033/ 874 24 55, 874 25 84
www.monttis.com.pl
hotel@monttis.com.pl

HOTEL MONTTIS - OFERTA INTEGRACYJNA
Hotel Monttis to nowoczesny obiekt konferencyjno- szkoleniowy, położony w przepięknym krajobrazie
Beskidów. Jest doskonałym miejscem zarówno do odpoczynku, imprez integracyjnych, spotkań
biznesowych jaki i do organizacji turnusów rehabilitacyjnych.
Do dyspozycji Gości oddajemy pokoje jedno, dwu i trzyosobowe, jak również przestronne apartamenty.
Podczas pobytu zachęcamy do zapoznania się z wykwintnym menu w naszej restauracji oraz do skorzystania
z centrum rekreacyjnego, gdzie można aktywnie wypocząć korzystając z sauny lub siłowni. W wolnym czasie
zapraszamy do przytulnej kawiarni i sali bilardowej.
Gwarantujemy, że Hotel Monttis to doskonałe miejsce spotkań dla wymagających gości biznesowych, jak
również wymarzone miejsce odpoczynku dla turystów indywidualnych i grupowych.
Od wielu lat skutecznie organizujemy:
pobyty wypoczynkowe
wczasy dla seniorów
konsultacje medyczne, dentystyczne
turnusy rehabilitacyjne
imprezy integracyjne
DLACZEGO MY?

wyśmienita kuchnia
życzliwy i profesjonalny personel
doskonała baza hotelowa
przepiękny krajobraz Beskidów
długoletnie doświadczenie w obsłudze imprez integracyjnych

STREFA HOTELOWA
POKOJE
150 miejsc noclegowych
komfortowe pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami i TV
luksusowe apartamenty
RESTAURACJA
200 miejsc
klimatyzacja, nagłośnienie
szwedzki stół/obsługa kelnerska
różnorodna kuchnia (wegetariańska, regionalna, smaki świata)
KAWIARNIA Z DRINK BAREM
klimatyzacja, nagłośnienie
szeroki wybór drinków i koktajli
doskonałe desery i kawa
LOBBY BAR
kącik biznesowy
kącik prasowy
TV-SAT/LCD + DVD
Wi-Fi

CENTRUM REKREACYJNE
Siłownia, sauna
bilard, tenis stołowy
wypożyczalnia rowerów, kijków Nordic Walking
kryty basen z jaccuzi – w odległości 50
kompleks boisk sportowych “Orlik 2012” – w odległości 50 m
grill pod strzechą - „Karczma Beskidzka”
grota solno-jodowa - w odległości 60 m

CENTRUM REHABILITACYJNE & SPA

codzienna gimnastyka poranna
kinezyterapia
ultradźwięki
światłolecznictwo
elektroterapia
laseroterapia
magnetoterapia
masaż limfatyczny, masaż klasyczny, masaż materacem Enabio, hydromasaż –
aquavibron, masaż gorącymi kamieniami
inhalacje
nordic walking

CENTRUM KONFERENCYJNE
sala konferencyjna – 200 miejsc
4 sale wykładowe – 40 miejsc każda, 3 sale komputerowe – 50 stanowisk
klimatyzacja, nagłośnienie, wygodne fotele
wyposażenie: rzutniki multimedialne, laptopy, rzutniki pisma i przeźroczy, flip-charty, ekrany,
sprzęt audio-video

BIESIADY REGIONALNE
BANKIETY I UROCZYSTE KOLACJE
uroczysta kolacja z programem muzycznym, z DJ-em
uroczysta kolacja z programem artystycznym z udziałem wodzireja
karaoke
wieczory kabaretowe i tematyczne m.in.: w stylu kubańskim, latino, czy lat XX-tych
bale sylwestrowe i karnawałowe
WIECZORY REGIONALE
uczta staropolska w skansenie wsi orawskiej z XVII/XVIII w.
biesiada góralska w karczmie z pokazem sztucznych ogni:
- swojskie jadło ( prosiak, baran, specjał Janosika),
- kapela, góralskie bajanie, śpiewanie z kantyczek,
- góralskie potyczki o tytuł Baby Pełną Gębą i Chłopa na Schwał
wielkie grillowanie w hotelowej „Karczmie Beskidzkiej”
ogniska z pieczeniem barana lub prosiaka
konkursy umiejętności regionalnych: wyścigi drwali, wbijanie gwoździa, ugniatanie ciasta i lepienie
pierogów
„chrzest góralski”
warsztaty regionalne z twórcami ludowymi
kuligi zielone lub białe z pochodniami i grzanym winem

IMPREZY SPORTOWE
turniej zręcznościowy z nagrodami (sześć konkurencji)
lotka - gra zespołowa polegająca na podbijaniu specjalnej lotki; lotka, to NOWOŚĆ w Polsce,
a Sucha Beskidzka jest, na razie, jedynym miejscem w Polsce, które propaguje ten sport
gry zespołowe (siatkówka, koszykówka, mecze piłki nożnej z zawodowym sędzią)
biegi na orientację, poranny jogging, przeciąganie liny
zawody pływackie i Aqua Gym z instruktorem
turniej bilardowy
szachowe potyczki o tytuł mistrza

IMPREZY INTEGRACYJNE – TEAM BUILDING
rafting na Dunajcu
wyprawy quadami lub skuterami śnieżnymi
tor przeszkód
przeciąganie liny
ring bokserski
rodeo
gigantyczne piłkarzyki
gąsienica
hokej z miotłą w ręku
nić Ariadny
bieg w strechu
turniej łuczniczy, turniej sumo
piłowanie kłód piłą „moja – twoja” na czas
wbijanie małych gwoździ dużym młotkiem i dużych gwoździ małym młotkiem na czas

WYCIECZKI AUTOKAROWE I PIESZE

Wadowice
Kalwaria Zebrzydowska
Zawoja
Zubrzyca Górna
Park Miniatur „Świat Marzeń”
w Inwałdzie
Dinozatorland w Zatorze
Energylandia z Zatorze
Oświęcim
Kraków
Kopalnia Soli w Wieliczce lub
w Bochni

Zakopane
Browar w Żywcu
Browar Radegast w Czechach
Gorące źródła na Słowacji
„Meander Thermal Park”
w Oravicach
Tatralandia na Słowacji
Góra Jasień
Magurka
Leskowiec
Hala Krupowa
Babia Góra

OFERTA SPECJALNA
POBYTY WYPOCZYNKOWE

Zapraszamy do skorzystania z oferty 7-, 14- i 21 –dniowych
turnusów wypoczynkowych w nowocześnie wyposażonym
Hotelu Monttis w Suchej Beskidzkiej położonym
w przepięknym krajobrazie Beskidów, które jest idealnym
miejscem do odpoczynku i relaksu.

Pakiet obejmuje:
noclegi w pokojach 1-, 2-osobowych
wyżywienie: HP – smaczna domowa kuchnia
popołudniowa kawa lub herbata z niespodzianką
spacer po Suchej Beskidzkiej z poczęstunkiem regionalnym napitkiem w wizytówce miasta Karczmie Rzym
1 x masaż relaksacyjny na materacu Enabio każdego dnia
1 x masaż klasyczny każdego dnia
2 x korzystanie w tygodniu po jednej godzinie z krytej pływalni z pełnowymiarowym
basenem oraz basenami z podgrzewana wodą oraz jaccuzi (oddalony o 80 m od hotelu)
sauna, siłownia
bilard, tenis stołowy
wypożyczalnia kijków Nordic walking
darmowy parking
darmowe WiFi

Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

ZAPRASZAMY

Nasze atuty w opiniach Gości to
wyśmienita kuchnia, życzliwa i profesjonalna
obsługa oraz indywidualne podejście do
każdego Klienta.

ZAPRASZAMY!
Hotel Monttis
34-200 Sucha Beskidzka
Ul. Spółdzielców 1
Tel. +4833874 25 84
e-mail: marketing@monttis.com.pl
www.monttis.com.pl

