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KONFERENCJE 

TO 

WŁASCIWY KIERUNEK DLA TWOJEGO BIZNESU 

 
Zapraszamy na konferencje integracyjne na Mazurach do 

urokliwej wsi Krutyń, położonej w samym sercu Mazurskiego Parku 

Krajobrazowego. 

 

Tutaj, pośród zalesionych terenów znajduję się jeden z najbardziej 

znanych na Mazurach obiektów Wypoczynkowo-Konferencyjnych 

“MAZUR – SYRENKA”. 

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży hotelarsko – 

gastronomicznej jesteśmy w stanie przygotować bardzo atrakcyjną 

ofertę dla każdej firmy. 

 

 

Dobrze zorganizowany wyjazd szkoleniowy połączony z programem 
integracyjnym potrafi przynieść zaskakujące efekty. 

 

Nasze Referencje                                          
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Pakiet Konferencyjny 1- dniowy  

170 zł/os 

 Całodzienna  klimatyzowana sala konferencyjna wraz z wyposażeniem:  

rzutnik, flipchart, ekran, nagłośnienie, WiFi 

 obiad 3-daniowy w hotelowej restauracji„Syrenka”  

 przerwa kawowa w wersji „standard” 

 kolacja wiejska w formie bufetu 

 nocleg w komfortowych pokojach 2 osobowych 

 (możliwość dopłaty do pokoju 1 - osobowego) 

 śniadanie w formie bufetu w hotelowej restauracji „Syrenka” 

 parking 

  

Pakiet Konferencyjny 2- dniowy  

380 zł/os  

 Całodzienna klimatyzowana sala konferencyjna wraz z wyposażeniem:  
(rzutnik, flipchart, ekran, nagłośnienie, WiFi) 

 2 x 3-daniowy obiad w hotelowej restauracji„Syrenka” 

 2 x przerwa kawowa w wersji „Standard” 

 Kolacja bankietowa „Bufet Mazur” 

 Kolacja grillowa „Grill wiejski” 

 Spływ kajakowy z transportem -Trasa Krutyn-Rosocha 

 2 x nocleg w komfortowym 2 osobowym pokoju  

(możliwość dopłaty do pokoju 1 - osobowego) 

 2 x śniadanie w formie bufetu w hotelowej restauracji „Syrenka” 

 Parking 

 

 

Pakiet Konferencyjny 1 -dniowy „All Inklusive” 
(oferta możliwa dla grup od 30 osób) 

340 zł/os 

 Całodzienna klimatyzowana  sala konferencyjna wraz z wyposażeniem:  
(rzutnik, flipchart, ekran, nagłośnienie, WiFi) 

 przerwa kawowa w wersji „Lux” 

 Spływ kajakowy do Rosochy z piknikiem  nad Krutynią 
(według naszeych propozycji do wyboru) 

 Powrót  bryczkami do Krutyni 

 Kolacja bankietowa  
(według nasze j propozycji do wyboru) 

 Napoje i alkohole w cenie 
(w czasie  kolacji bankietowej) 

 Dyskoteka z karaoke do 2:00 godz. 

 nocleg w komfortowym pokoju 2 osobowym 
(możliwość dopłaty do pokoju 1 - osobowego) 

 śniadanie w formie bufetu w hotelowej restauracji „Syrenka” 

 Parking 
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Nasze sale Konferencyjne 

 
Sala „Grunwald” 
 

       
  do 20 osób do 25 osób do 25 osób do 35 osób  

 
Salon 

 

       
 do 20 osób do 25 osób do 25 osób do 35 osób  
 

Sala „Stara Kawiarnia” 

 

 
 do 50 osób        do70 osób do 50 osób do 80 osób do 100 osób 
 

Sala „Syrenka” 

 

 
 do 60 osób        do 80 osób do 60 osób do 100 osób do 120 osób 
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Do dyspozycji swoich Gości oddajemy 160 miejsc w 82 pokojach 2 osobowych ( możliwość pokoi 

3 osobowych) z widokiem na rzekę  Krutyń . Wszystkie pokoje mają własną łazienkę, wyposażone 

są w telewizor i radio. 

W specjalnych strefach na terenie hotelu można korzystać z bezprzewodowego internetu WiFi.  

 

Dodatkowe formy spędzania wolnego czasu organizowane przez Hotel 

 

 

  

 Wycieczki rowerowe 

  Nordic Walking (wypożyczalnia kijków) 

 Spływy kajakowe z transportem 

 Spływy łodziami 

 Jazda konna 

 Rekreacja w Aqua Parku w Hotelu Gołębiewski 

 Rejs statkiem po Jeziorach Mazurskich 

 Wycieczki piesze i autokarowe z przewodnikiem 

 Paintball 

 Rajdy Quadami 

 Przejażdżki bryczkami 

 Karocą, saniami 

 Kulig z pochodniami 

 Biesiady 

 Wieczorki Taneczne 

 Dyskoteki z Karaoke 

 Prezentacje Multimedialne 
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Menu grupowe 3 daniowe 

– serwowane- 
 

 

 

45,00 pln od osoby 
I.  

Barszcz ukraiński 

Filet z pstrąga smażone z kalafiora i bułka tarta 

ziemniaki z wody, warzywa parowane 

Kasza manna z jagodami 

Woda  z cytryną w karafkach  

 

 

 

II.  

Zupa cebulowa z serem 

Filet z kurczaka z pieczarkami, ziemniaki puree, sałata maslana 

Sernik z brzoskwiniami 

Woda z cytryną w karafkach 

 

 

 

III.  

Krupnik 

Lin w śmietanie, ryż, zestaw surówek 

Pieczone jabłka z serem i orzechami  

Woda z cytryną  w karafkach 

 

 

 

IV. 

 Zupa ogórkowa 

Klopsiki królewskie z kaparami, ziemniaki z wody,  

marchewka duszona z groszkiem 

Budyń czekoladowy z wiśniami 

Woda z cytryną w karafkach 

 

 

Istnieje możliwość wyboru menu 2 daniowego + woda - 35 zł/os. 
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Menu grupowe 4 daniowe 

– serwowane- 

 

 

 

60,00 pln od osoby 

I. 

Naleśnik nadziewany maślanym porem i kawałkami kurczaka 

Bulion wołowy z paskami ciasta 

Filet z sandacza z sosem śmietankowym, ziemniaki opiekane 

Sałatka wiosenna 

Naleśnik z serem i polewą 

Woda  z cytryną w karafkach 

 

II. 

Chleb ze smalcem domowym 

Zupa Rybna 

Golonka z kapustą , ziemniaki pieczone 

Szarlotka z lodem  waniliowym 

Woda  z cytryną w karafkach 

 

III.  

Pomidory z mozarellą i bazylią 

Krem z cukinii z groszkiem ptysiowym 

Filet z kurczaka nadziewany  suszonymi pomidorami, ryż, 

zestaw surówek 

Krążki z jabłek z sosem waniliowym 

Woda  z cytryną w karafkach 

 

IV. Plastry polędwicy wieprzowej skrapiane sosem zubrówkowym 

Krem z pomidorów 

Pieczeń wołowa ze smażoną zieloną fasolką szparagową i 

cebulą,  

sos pieczeniowy i pyzy mazurskie 

Lody waniliowe z gorącymi malinami 

Woda  z cytryną w karafkach 

 

 

Istnieje możliwość kompozycji własnego menu 
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Menu grupowe  

– zestawy bankietowe w formie stołu szwedzkiego- 

 

  

Bufet „Syrenka” 

90,00 pln od osoby 

 Sałata grecka  

 Sałata z kurczakiem 

 Jajko w sosie tatarskim 

 Filet z pstrąga wędzonego  

 Filet z sandacza w sosie  

śmietanowo-cytrynowym 

 Pieczona szynka w sosie żurawinowym  

 Filet z kurczaka faszerowany  

suszonymi pomidorami 

 Schab duszony ze śliwkami 

 Ryż, ziemniaki zapiekane 

 Surówki – 2 gatunki 

 Pieczywo  

 Kawa, herbata, ciasto 

 Woda  z cytryną w karafkach 

 

 

Bufet „Krutyński” 

90,00 pln od osoby 

 Sałata z wędzonym pstrągiem  

 Sałatka z szynką i serem  

 Marynowany łosoś z sosem musztardowym 

 Sola w sosie szafranowym 

 Pieczone mięsa na zimno z sosem chrzanowym 

 Wołowina duszona z borowikami 

 Filet drobiowy & udka z grilla 

 Pasztet domowy 

 Smalec z ogórkami 

 Placki ziemniaczane, makaron 

 Surówki – 2 gatunki 

 Pieczywo 

 Kawa, herbata, ciasto 

 Woda  z cytryną w karafkach 
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Bufet „Mazur „ 

80,00 pln od osoby  
 Zupa gulaszowa z zacierkami     

 Sałatka jarzynowa       

 Sałatka wiosenna      

 Pomidory z mozarellą   

 Śledż - 2 smaki 

 Tatar wołowy z cebulą i ogórkiem 

 Sznycelki z indyka z ananasem 

 Zrazy z karkówki w sosie myśliwskim   

 Filet z okonia saute 

 Krokiety ziemniaczane, frytki   

 Surówki – 2 gatunki  

 Pieczywo 

 Kawa, herbata, ciasto  

 Woda  z cytryną w karafkach 

     

 

 

 

 

 

Kolacja wiejska w formie bufetu 

40,00 pln od osoby 

 Wędliny 

 Sery 

 Pasztet domowy 

 Smalec wiejski oraz ogórki kiszone  

 Ogórki, pomidory 

 Pieczywo, masło 

 

 Na ciepło 2 dania do wyboru : 

 Leczo, Fasolka po bretońsku, Bigos 

 Krokiety z mięsem lub ze szpinakiem 

 Pierogi z mięsem, z kapustą lub ruskie 

 Kiełbasa z cebulą  

 Woda  z cytryną w karafkach  
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Kolacja w formie grilla 
 

 

Grill rustykalny 

20,00 pln od osoby 
 Kiełbaski 

 ketchup, musztarda  

 Pieczywo 

 herbata 

 

 

 

 

Grill wiejski 

60,00 pln od osoby  
 Karkówka 

 Boczek 

 Kiełbaski  

 Bigos  

 Bufet sałatkowy, sosy 

 Smalec oraz ogórki kiszone 

 Sałatka ziemniaczana 

 Pieczywo 

 Kawa, herbata, 

 Ciasto domowe 

 

 

Grill  na bogato 

95,00 pln od osoby 
 Szaszłyki drobiowe 

 Karkówka 

 Boczek 

 Kiełbaski 

 Żeberka z ziołami 

 Pstrąg lub sandacz 

 Ziemniaki z folii & Dip ziołowy 

 Warzywa z grilla 

 Boef strogonow 

 Pieczywo 

 Ciasta domowe 

 Kawa, herbata 

 Napoje bezalkoholowe 

 ( Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic, soki owocowe ) 
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Przerwy kawowe podczas konferencji 
 

 

 

 

Standard  

15,00 pln od osoby 

 
 Kawa 

 Herbata 

 woda mineralna (0,25l butelka na  osobę) 

 ciasteczka 3 rodzaje 

 

 

 

 

Super  

20,00 pln od osoby 
 Kawa 

 Herbata 

 woda mineralna (0,25l butelka na  osobę) 

 soki (0.2 butelka na  osobę) 

 ciasto domowe 2 rodzaje 

 ciasteczka3 rodzaje 

 

 

 

Lux  

25,00 pln od osoby 
 Kawa 

 Herbata 

 woda mineralna (0,25l butelka na  osobę) 

 soki (0,2l butelka na  osobę) 

 ciasto domowe 3 rodzaje 

 ciasteczka 3 rodzaje 

 kosz świezych owoców 
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Informacje ogólne 

 

 Bezpłatne miejsca parkingowe 

 Profesjonalna, doświadczona obsługa kelnerska i kucharska 

 Rabat dla organizatora 

 Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 20% .  

 W przypadku rezygnacji zadatek przepada lub może być wykorzystany w przyszłości. 

  Menu i wszelkie dodatkowe ustalenia powinny być uzgodnione 14 dni przed 

przyjazdem grupy. 

 Pozostała kwota za organizację konferencji powinna zostać uiszczona do 14 dni po 

wykonaniu usługi. 

 Ostateczną ilość osób należy podać telefonicznie lub mailowo nie pożniej niż 3 dni 

przed konferencją, co stanowić będzie  podstawę określenia wartości umowy 

 Istnieje możliwość spożywanie własnego alkoholu, restauracja pobiera opłatę korkową 

w wysokości 10,00 pln za każdą osobę dorosłą uczestniczącą w konferencje/imprezie. 

 W przypadku zamówienia alkoholu z naszej restauracji, alkohol jest liczony za każdą 

otwartą butelkę w cenie 35,00 pln / 0,5l (Stock, Sobieski, Luksusowa), wino  40,00 

pln / 0,7l, napoje 1l (coca-cola, fanta, sprite, tonic) 8,00 pln, soki 1l Tymbark 9,00 pln   

 Istnieje możliwość skomponowania własnego menu  - przygotujemy dla Państwa 

indiwidualną ofertę 

 Do cen należy doliczyć  podatek VAT. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 
 


