
Oferta  
Sale szkoleniowe i salki do 

kameralnych spotkań 

 



 

Sale szkoleniowe 

  Vivo Largo 

Moderato 



 

Salki do kameralnych spotkań (1/2) 

  W górach Nad morzem 



 

Salki do kameralnych spotkań (2/2) 

  W mieście Nad jeziorem 



Sale szkoleniowe 

 Wyposażenie sal (w cenie): 

 Projektory multimedialne 

 Ekrany elektryczne i ręcznie rozwijane 

 Flipcharty  

 Tablice magnetyczno – suchościeralne 

 Ściany magnetyczno - suchościeralne 

 Internet  WiFi 

 Klimatyzacja  
 

 Pół dnia: 9:00 – 13:00 lub 13:30 – 17:30  

 (lub do uzgodnienia) 

 Możliwość wynajmu sal w weekendy 

 

 

 

 

 

 

Sala Wielkość 
sali 

Teatralnie Podkowa Wyspy Cena za 
dzień* 

Cena za pół 
dnia* 

Largo 70 m2 60 os. 22 os. 30 os. 1000 zł 700 zł 

Moderato 45 m2 35 os. 14 os. 16 os. 800 zł 600 zł 

Vivo 26 m2 15 os. 10 os. 12 os. 600 zł 400 zł 

* Do cen należy doliczyć 23% VAT 



Salki do kameralnych spotkań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pół dnia: 9:00 – 13:00 lub 13:30 – 17:30 (lub do uzgodnienia) 

 

 

 

 

 

Sala Liczba osób Cena za dzień* Cena za pół dnia* 

Nad morzem 8 

400 zł 250 zł 

W górach 8 

Nad jeziorem 4 

W mieście 4 

* Do cen należy doliczyć 23% VAT 



Oferta gastronomiczna 

Przerwa kawowa 
Standardowa 

Przerwa kawowa 
Premium 

Przerwa kawowa  
Ekskluzywna 

25 zł + VAT od osoby 35 zł + VAT od osoby 50 zł + VAT od osoby 

świeżo parzona kawa 
herbata 

woda mineralna gazowana i 
niegazowana 
soki owocowe 

wybór ciastek kruchych 

świeżo parzona kawa 
herbata 

woda mineralna gazowana i 
niegazowana 
soki owocowe 

wybór ciastek kruchych 
owoce sezonowe 

 

świeżo parzona kawa 
herbata 

woda mineralna gazowana i 
niegazowana 
soki owocowe 

wybór ciastek kruchych  
owoce sezonowe 

kanapeczki/babeczki 

 
 Lunch 

35 zł + VAT od osoby 

Lunch w formie bufetu (zupa + danie główne + napój) 



Lokalizacja 

 

Bolero Office Point 

ul. Równoległa  4a 

02-235 Warszawa 

 

 

 

 Kontakt:  

 office@metrum34.pl 

 +48 22 37 63 034 

mailto:office@metrum34.pl

