
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną z myślą o 
potrzebach osób aktywnych zawodowo. Spotkanie biznesowe, 
konferencja czy przyjęcie integracyjne – jesteśmy przekonani, 
że nasze propozycje spełnią Państwa oczekiwania.

ameralna atmosfera, komfort na miarę 4-gwiazdkowych hoteli, 
strefa spa z sauną, jacuzzi i bogatym menu zabiegów oraz 
wykwintna kuchnia inspirowana smakami różnych stron świata – 
to tylko niektóre z atrakcji Dworu Spalice. A wszystko to 

zaledwie 30 km od Centrum Wrocławia.
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Oferta Konferencyjna
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Do dyspozycji gości przeznaczone są dwie sale o łącznej powierzchni .… mogące 
pomieścić do 46 osób. W razie potrzeb możliwe jest poszerzenie powierzchni o 
główną salę restauracyjną o powierzchni …, w której mieści się dodatkowe.. osób. 
Nowoczesny sprzęt audiowizualny ułatwi przeprowadzenie szkolenia, spotkania 
biznesowego czy konferencji. Sale są klimatyzowane oraz wentylowane.  

Szczegółowe wyposażenie oraz charakterystykę sal przedstawiamy poniżej. 

Sale Konferencyjne 

* Podane ceny są cenami brutto 

Wyposażenie Sal 
 

 

Sala Powierzchnia 
(w m2)

Wysokość (m) Maksymalna 
liczba miejsc

Cena wynajmu do 4 h 
/ powyżej 4 h

Weranda 28 3,2 24 120 zł / 200 zł

Sala VIP 24 3,2 22 100 zł / 160 zł
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Weranda Sala VIP

Rzutnik jeden na dwie sale

Ekran jeden na dwie sale

Nagłośnienie tak tak

Mikrofon jeden na dwie sale

Telewizor jeden na dwie sale

Odtwarzacz DVD jeden na dwie sale

Flipchart tak tak

Klimatyzacja i wentylacja tak tak

Wifi tak tak
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Gastronomia 

Dwór Spalice przygotował dla swoich Gości rozmaitą ofertę:  

• przerw kawowych 

• menu lunchowego serwowanego / w formie bufetu 

• menu degustacyjnego 

• pakietów napojów, drinków i aperitif’ów 
W sprawie szczegółowej oferty prosimy kontaktować się z Recepcją Dworu. 

Noclegi 

Dwór Spalice oferuje swoim Gościom 12 komfortowych pokoi. Każdy z nich 
wyposażony jest w klimatyzację i bezpłatny dostęp do Internetu. W cenę pokoju 
wliczone jest śniadanie z szerokim wyborem regionalnych wędlin, nabiału i 
miodów. 

Dla Klientów Biznesowych oferujemy specjalne rozwiązania pozwalające na 
odpowiednie dostosowanie cen pokoi do ilości gości i innych zamawianych 
usług tak, aby nawiązywać oraz wzmacniać współpracę z partnerami. Zapytania 
o dostosowaną ofertę do Państwa potrzeb oraz dostępność obiektu w 
odpowiednim terminie proszę kierować na adres mailowy bądź kontaktować się 
z Recepcją Dworu telefonicznie. 

Szef Kuchni serwuje autorską kuchnię łączącą w sobie 
tradycję i nowoczesne europejskie trendy. Bogactwo 
smaków i aromatów, świeże produkty pochodzące od 
lokalnych dostawców i wyjątkowy sposób podania 
zadowolą gusta najbardziej wymagających Gości.
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Spa dla Biznesu 

Dla grup zorganizowanych, min. 4 osoby, przygotowaliśmy wyjątkową 
propozycję regeneracji w Instytucie Kosmetycznym Dworu Spalice. Biznesowe 
negocjacje, nagroda za szczególne osiągnięcia w firmie, a także niezwykle trafna 
inwestycja – relaks wspiera  kreatywność, chęć do działania, umiejętność 
komunikacji.  

W zależności od wielkości budżetu oraz własnych potrzeb możecie Państwo  
wybrać najbardziej komfortowy  pakiet zabiegowy. Jeśli żaden z 
zaprezentowanych Pakietów Spa nie spełnia Państwa oczekiwań możemy 
przygotować indywidualną propozycję  lub zaproponować voucher kwotowy do 
wykorzystania na zabiegi lub kosmetyki Spa. 

Współpracując z renomowanymi markami kosmetyków przygotowaliśmy dla 
Państwa bogatą ofertę autorskich zabiegów opartą na mieszankach naturalnych 
produktów, prastarych mądrości i najnowszej wiedzy kosmetologicznej. 
Starannie wyselekcjonowane składniki, techniki masażu zaczerpnięte z odległych 
zakątków świata, profesjonalni terapeuci i naturalne aromaty otulające ciało 
zachwycą miłośników piękna i relaksu. 
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W przyziemiu Dworu Spalice znajduje się 
wyjątkowa Strefa Wellness wyposażona w 
saunę suchą, parową oraz jacuzzi. Jest to 
przyjazne miejsce zamkniętym spotkaniom 
oraz indywidualnej relaksacji.
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Pakiety dla Biznesu 

* Podane ceny są cenami brutto 
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Czas relaksu Cena

Basic Wellness 
Rytuał Rasul

45 min 80 zł / os.

Pakiet Brązowy 
dla Pań 

• Winna słodycz- seans aromaterapeutyczny 
• Aromatyczny dotyk- masaż pleców 

dla Panów 
• Chmielowy łan- seans aromaterapeutyczny 
• Aromatyczny dotyk- masaż pleców

75 min 120 zł/ os

Pakiet srebrny 
dla Pań 

• Rytuał Rasul 
• Rytuał Kleopatry 

dla Panów 
• Rytuał Rasul 
• Rytuał Cezara

1,5 h 180 zł / os.

Pakiet złoty 
dla Pań 

• Kokosowa słodycz- masaż peelingujący 
• Pedicure SPA 
• Zabieg bankietowy 
• Regulacja brwi 

dla Panów 
• Beer Peel- masaż peelingujący 
• Masaż stup z elementami refleksoterapii 
• Zabieg bankietowy 
• Relaksacha mięśni obręczy barkowej

2,5 h 240 zł / os.

Pakiet platynowy 
dla Pań 

• Rytuał Rasul 
• Klasyczna regenracja- masaż całego ciała 
• Natural Diffence for Woman- zabieg peelingujący 
• Manicure 
• Komputerowa diagnoza skóry 

dla Panów 
• Rytuał Rasul 
• Klasyczna regeneracja- masaż całego ciała 
• Natural Diffence fo Man- zabieg pielęgnujący 
• Pielęgnacja dłoni 
• Konsultacja fizjoterapeutyczna

4 h 310 zł / os.

Pakiet diamentowy 
dla Pań 

• Szafirowy dotyk odnowy- rytuał regenerujący 
• Eternal Gold- luksusowa pielęgnacja skóry twarzy 
• Manicure SPA 
• Ceremonia wygładzająca stopy z lawendą 
• Konsultacja wellness 

dla Panów 
• Gorące kamienie- masaż regenerujący 
• Skeyndor Man- luksusowa pielęgnacja skóry twarzy 
• Manicure ekspresowy 
• Pedicure ekspresowy 
• Konsultacja wellness

4,5 h 390 zł/ os.
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