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Kamienica numer 6 oferuje dwie sale 
konferencyjne o łącznej powierzchni 
ponad 150 m2.

Jedna z sal posiada zintegrowany taras.
Druga sala natomiast posiada bezpośrednie
połączenie z niewielkim balkonem. 
Zarówno taras jak i balkon posiadają opcje
adaptacji pod dane wydarzenia i mogą być
wykorzystywane na wiele sposobów.

Na wyposażaniu sali konferencyjnej A 
znajduje się nowoczesny projektor oraz 
rozsuwana tablica do wyświetlania. Sala 
jest wyposażona w nowoczesne 
nagłośnienie oraz dodatkowe akcesoria.

Sala A i B są od siebie odseparowane 
ścianą, a przejścia do danych sal mogą być 
zamknięte, otwarte częściowo lub 
otwarte po obu stronach w zależności od 
potrzeb i preferencji. 

WYNAJEM SALI

- sala konferencja
- ustawienie krzeseł w dostępnych 
  konfiguracjach
- projektor oraz ekran
  (dostępny tylko w Sali A)
- flipchart

600 zł netto
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Sala A Sala B

Sale konferencyjne

Sala A

Sala B

40 os

40 os

Boardroom

50 os

70 os

U-shape

80 os

130 os

Teatr Bankiet

60 os

80 os
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PRZERWA
KAWOWA NR 1

Kawa, herbata

Woda mineralna gazowana i niegazowana

Soki 

Cena: 14 zł/os.

PRZERWA
KAWOWA NR 2

Woda mineralna gazowana i niegazowana

Soki

Kanapki koktajlowe (2szt./os.)
 Croissanty lub muffiny (1szt./os.)

Cena: 20 zł/os.

Kawa, herbata
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PRZERWA
KAWOWA NR 3

Woda mineralna gazowana i niegazowana

Soki

Kanapki koktajlowe (2szt./os.)

Croissanty lub muffiny (1szt./os.)

Dwa rodzaje ciast (120g/os.)

Owoce filetowane (100g/os.)

Cena: 30 zł/os.

PRZERWA
LUNCHOWA
Do ustalenia w zależności od potrzeb

i preferencji organizatora.

Kawa, herbata
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SZKOLENIA 
I DEGUSTACJA
WIN Z PIWNICY

230 zł/doba

Zaproś swoich gości na niepowtarzalne 
spotkanie z sommelierem. Przemysław 
Kowalski, pasjonat wina, członek American 
Sommelier Association i założyciel Akademii 
Wina w Łodzi, podpowie niesamowite 
ciekawostki na temat trunków lub 
przeprowadzi szkolenie.

W ramach oferty sommelier porusza takie 
kwestie jak np.: pojęcie apelacji, roczniki 
win, korki czy nakrętki, dobór win do 
potraw, kupowanie wina czy mity i legendy 
na jego temat.

Spotkanie z Sommelierem może być 
połączone z degustacją win oraz 
przekąskami w postaci wędlin i serów. 

OFERTA
NOCLEGOWA
Kamienica numer 6 ofertuje
8 pokoi noclegowych. 

Na wyposażeniu pokoi znajduje się standardowo:
- ekspres do kawy
- czajnik elektryczny
- suszarka do włosów
- telewizor
- klimatyzacja

Doba hotelowa obowiązuje od 10:00 do 12:00
Śniadanie oraz parking wliczone w cenę pokoju. 
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KONTAKT

Kamienica nr 6
Plac Kościuszki 6
95-070 Aleksandrów Łódzki

www.kamienica6.pl
biuro@kamienica6.pl
735 161 535 

Manager - Ewelina Bąk
ewelina.bak@kamienica6.pl
735 161 534 


