Realizujemy zamówienia zgodnie z życzeniami klienta, służymy
własnymi pomysłami i zapewniamy, iż każdy realizowany projekt
będzie wyjątkowy i niepowtarzalny. Każde zlecenie zostanie przez
nas kompleksowo i profesjonalnie zorganizowane. Nasi pracownicy sprawują nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem imprezy.
Naszym atutem są bardzo konkurencyjne ceny. Posiadamy własną bazę noclegową oraz zaplecze konferencyjno-szkoleniowe.
Dysponujemy 4 salami konferencyjnymi oraz 1 konferencyjnobankietowa o łącznej pow. 300m2. Pomieszczenia są klimatyzowane i w wyposażone w podstawowy sprzęt konferencyjny:
flipchart, tablica suchościeralna oraz pisaki, ekran, bezprzewodowy dostęp do Internetu, itp. Dla wygody osób, które w firmach,
przedsiębiorstwach i instytucjach zajmują się przygotowaniem
budżetów szkoleń, konferencji czy imprez firmowych - opracowujemy specjalne pakiety konferencyjne.
Catering
,,Restauracja Królewska,, posiada duże doświadczenie w organizacji wszelkiego rodzaju imprez targowych, wystaw, pokazów oraz kongresów. Nasza wykwintna kuchnia dostarczy Państwu
niezapomnanych wrażeń, a kuchnie tematyczne wprowadzą odpowiedni klimat.

Hotel Chrobry
Restauracja Królewska
tel.: (024) 722-34-00
tel. kom.: 501-656-331
fax: (024) 388-75-03
www.restauracjakrolewska.ncse.pl
rezerwacja@rkrolewska.ncse.pl

Zapraszamy do Hotelu Chrobry

www.hotelchrobry.ncse.pl

www.restauracjakrolewska.ncse.pl
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Hotel Chrobry
Restauracja Królewska

Konferencje
Hotel Chrobry specjalizuje się w organizacji wszelkiego rodzaju
imprez. To co nas wyróżnia na tle konkurencji to kompleksowa
organizacja konferencji, efektywnych szkoleń, niekonwencjonalnych spotkań biznesowych, udanych wyjazdów integracyjnych i
wykwintnych bankietów.

Hotel

Restauracja

Nasz hotel oferuje Państwu 45 komfortowych i funkcjonalnych pokoi:
34 typu standard, 3 typu exlusive
oraz 3 stylowe apartamenty. Ich indywidualnie zaprojektowany wystrój wnętrz pozwala na relaks, wypoczynek, jak również pracę. Hotel
posiada również specjalne pokoje
dla osób niepełnosprawnych. Łączna liczba miejsc noclegowych
90. Obiekt jest klimatyzowany i wyciszony.Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę, kosmetyki, telefon, telewizje sat. oraz bezpłatne
łącze internetowe. Do dyspozycji
gości posiadamy duży, monitorowany, bezplatny parking.

W hotelu znajduje się rowniez restauracja “Królewska” gdzie w kameralnej i niepowtarzalnej atmosferze mogą Państwo odpocząć,
rozkoszować sie aromatem świeżo parzonej kawy, herbaty, przeżyc kulinarne uniesienia oraz skosztować oryginalnego i wykwintnego drinka .
Nasza kuchnia oparta jest na potrawach regionalnych i sezonowych. Wśród wyjatkowych dan polecamy m.in.:
- diabelskie jadło
- medalion cielęcy z kluseczkami półfrancuskimi i brokułami
- piramidki ze schabu zapiekane z serem
- stek hetmanski z grilla z masłem czosnkowym serwowany z ziemniakami w migdałach
- halibut z sosem carbonara, ryz, brokuly z masłem migdałowym.
Sala I “ ZAMKOWA “ barowo-śniadaniowa (45 m2)
Sala II “HETMANSKA” (40 m2)
Sala III “OGRODOWA” (40 m2)
Sala IV “KSIAZECA” balowa z tarasem (80 m2)
Sala V “KSIAZECA” konferencyjno-bankietowa (300 m2)
Nasz kompleks gastronomiczno-hotelowy zapewni Państwu niezapomniane wrażenia, profesjonalną obsługę,wykwintne potrawy,a wystrój wnętrza oraz nastrojowe oświetlenie stwarzają miłą i
przyjemną atmosferę

Lokalizacja
Witamy szanownych Państwa w samym sercu Polski,gdzie mieści
się ”Hotel Chrobry”. Położony jest w miejscowości Topola Królewska
(trasa E1 Gdańsk- Katowice) 2 km od Królewskiego Miasta Łęczyca.
Dzisiejszy wizerunek hotelu tworzyliśmy pamiętając o bogatej historii
tych terenów, dlatego restauracja mieszcząca się we wnętrzach hotelu nosi nazwę ”Królewska”. W trosce o naszych Gości zadbaliśmy
by w Hotelu i Restauracji panowała atmosfera sprzyjająca zarówno
pracy jak i wypoczynkowi. Liczymy, że poddacie sie Państwo swoistej magii, zacisznej enklawy naszego obiektu.

Magia przyjęcia weselnego
Przyjęcie weselne to wyjątkowe wydarzenie. Pozostaje w pamięci na stałe. Bardzo ważne są więc uroda i klimat jak i zapewnienie profesjonalnej obslugi. Jesteśmy przekonani, że spełniamy te warunki i powierzając nam organizację Przyjęcia Weselnego dokonują Państwo trafnego wyboru.

