WORK – LIFE
BALANCE
PACKAGE
OFERTA DLA FIRM 2022

O NAS
The Granary – La Suite Hotel to idealne miejsce w centrum
miasta na pobyt w formule równowagi work-life balance.
Tutaj goście odnajdują strefę komfortu pomiędzy życiem
zawodowym, a prywatnym. Nasze przestronne apartamenty
a także przestrzeń konferencyjno - biznesowa w pełni to
umożliwiają. Zadbamy o Wasze samopoczucie oferując
bogate doznania kulinarne – zdrowe śniadania w formie
bufetu,

autorskie

degustacyjne

kolacje

Szefa

Kuchni,

relaksacyjne masaże, a także pomożemy w zorganizowaniu
czasu wolnego z bogatą ofertą atrakcji turystycznych
Wrocławia.

WORK – LIFE BALANCE
PACKAGE

WORK – LIFE BALANCE 2
Cena pakietu 540 PLN/doba

WORK – LIFE BALANCE 5
Cena pakietu 520 PLN/doba

WORK – LIFE BALANCE 7
Cena pakietu 500 PLN/doba

Pobyt ze śniadaniem dla 1 os. dorosłej*

Pobyt ze śniadaniem dla 1 os. dorosłej*

Pobyt ze śniadaniem dla 1 os. dorosłej*

Minimum 2 doby noclegu

Minimum 5 dób noclegu

Minimum 7 dób noclegu

Pobyt w apartamencie typu Premium Suite

Pobyt w apartamencie typu Premium Suite

Pobyt w apartamencie typu Premium Suite

Powitalny drink w hotelowym barze

Powitalny drink w hotelowym barze

Powitalny drink w hotelowym barze

20% zniżki na parking

20% zniżki na parking

20% zniżki na parking

10% zniżki na wybrany masaż

15% zniżki na wybrany masaż

15% zniżki na dania i napoje w restauracji

10% zniżki na dania i napoje w restauracji

Darmowa kolacja degustacyjna – menu 5-cio

hotelowej**

hotelowej**

daniowe***

Darmowy godzinny masaż relaksacyjny lub

Jednorazowy, darmowy wynajem sali na

kolacja degustacyjna – menu 5-cio daniowe***

spotkanie biznesowe

Jednorazowy, darmowy wynajem sali na

* W przypadku pobytu dla 2 osób dorosłych należy doliczyć 80 zł do każdej doby
** Zniżka nie dotyczy napoi alkoholowych
*** Darmowa kolacja lub masaż do jednokrotnego użytku (wymagana rezerwacja usługi)

spotkanie biznesowe
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