BIZNES I WYPOCZYNEK W JEDNYM MIEJSCU
Falenty Biznes i Wypoczynek należące do CFI Hotels Group to miejsce specjalizujące się w organizacji wydarzeń
biznesowych: szkoleń, konferencji, imprez integracyjnych i pikników firmowych. To również ciekawe miejsce
na organizację wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych takich ja wesela, komunie, chrzciny, wieczory panieńskie
i kawalerskie czy studniówki.

ZAKWATEROWANIE 100 POKOI

LOKALIZACJA

• 96 pokoi dwuosobowych

Falenty Biznes i Wypoczynek zlokalizowane jest
pod Raszynem, przy alei Hrabskiej 4b,
zaledwie 15 km od centrum Warszawy

• 4 pokoje typu delux

PARKING
• Ponad 200 miejsc parkingowych
• Parking monitorowany, bezpłatny

RESTAURACJA Nowy Świat
Tutaj każdy Gość Falent znajdzie smaczne,
domowe menu w nowoczesnym wydaniu.
Powierzchnia Restauracji Nowy Świat, pozwala
na organizację zasiadanego bankietu dla 400 osób
czy imprezy nad basenem.
Śniadania: 7:00–10:00
Restauracja: 13:00–22:00

BAR Lobby&Bar
Idealne miejsce na wszelkie spotkania integracyjne
w ciepłej atmosferze przy kominku.
Bar otwarty w godzinach: 13:00–22:00

DO DYSPOZYCJI NASZYCH GOŚCI
• Ogród
• Zielone patio
• Centrum Wellness: basen, jacuzzi,
sauna sucha

Port Lotniczy Okęcie 10 km
Dworzec Warszawa Centralna 14 km
Centrum Warszawy 15 km
Centrum Handlowe Janki 3 km
Rezerwat Przyrody Stawy Raszyńskie 1 km

Falenty Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, al. Hrabska 4b, 05-090 Raszyn, +48 22 314 52 00, falenty@falenty.com.pl, www.falenty.com.pl

CENTRUM SZKOLENIOWOKONFERENCYJNE
870 m2 funkcjonalnej przestrzeni eventowej,
zaprojektowanej z myślą o dużych konferencjach
i szkoleniach ale i kameralnych spotkaniach
biznesowych oraz imprezach okolicznościowych.
• 15 sal konferencyjnych z możliwością organizacji
szkoleń dla blisko 700 osób
• Sala plenarna złożona z trzech mniejszych,
mieszcząca do 450 osób
• Restauracja umożliwiająca organizację bankietu
zasiadanego dla 400 osób (możliwość połączenia
restauracji z sala basenową
• Klimatyzacja i nowoczesne wyposażenie
konferencyjne: sprzęt multimedialny oraz darmowy,
bezprzewodowy Internet
• Sprzęt konferencyjny i eventowy (mikrofony
bezprzewodowe, nagłośnienie, projektory, ekrany,
flipcharty)
• Dostęp do światła dziennego we wszystkich salach
z możliwością pełnego zaciemnienia

SPECYFIKACJA SAL
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