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       Hotel i Restauracja „Pod Różami” to miejsce, które jest idealne do organizacji różnego typu imprez okolicznościowych 
dla Twojej rodziny. Piękne wnętrza, wyśmienite menu oraz profesjonalna obsługa to czynniki, które gwarantują zawsze 
tak samo wysoką jakość naszych usług. 

Obiekt „Pod Różami” mieści  się  w urokliwej  miejscowości  Jedlnia-Letnisko,  koło Radomia.  Bliskość  natury  
sprawia,  że  jest  to  wspaniałe  miejsce  na  organizację  wszelkich  spotkań, 
imprez i uroczystości rodzinnych np.:

 przyjęcia weselne
 komunie, chrzciny
 osiemnastki, imieniny i inne jubileusze
 rocznice ślubu
 grille i pikniki
 i inne 

Zapewniany naszym Gościom: 

 Profesjonalnie przygotowane sale bankietowe

Do Państwa dyspozycji oddajemy profesjonalnie przygotowane sale:
 salę bankietową - do 180 osób
 salę kominkową – do 50 osób
 salę kominkową – do 40 osób
 salę bankietowo-konferencyjną – do 40 osób
 salę szkoleniową – do 20 osób

W naszym Hotelu macie  Państwo możliwość wyboru stołów bankietowych, możemy 
zaoferować przyjęcie przy tradycyjnych długich stołach lub przy stołach okrągłych. Na 
stołach zawsze piękna i profesjonalnie przygotowana zastawa oraz białe serwetki. Istnieje 
możliwość ubrania krzeseł w pokrowce.

 Menu

To Państwo komponują swoje menu z listy dań przygotowanych przez 
naszego Szefa Kuchni. W przypadku, gdyby na liście zabrakło Państwa 
ulubionego dania,  z przyjemnością przygotujemy specjalną ofertę. Każdy z 
Państwa może stworzyć ofertę dostosowaną do swoich życzeń, potrzeb i 
budżetu. Ostateczna cena przyjęcia „na osobę” – zależy zawsze od wybranego 
przez Państwa pakietu i pozycji menu oraz ilość gości na przyjęciu.

 Rabat dla dzieci

Dzieci do lat 4 gratis (jeśli życzą sobie Państwo obiadek to jest to koszt 
20 zł). Dla starszych dzieci w wieku 4–12 lat zniżka w wysokości 50% wartości 
menu (w przypadku komunii 75%)

 Dekoracja sali

W ramach dekoracji oferujemy Państwu przepiękne wysokie srebrne świeczniki lub grube świece w szklanych 
lampionach. Z kwiatów oferujemy róże na stołach w wybranym przez Państwa kolorze.  Krzesła mogą być ubrane  
w białe pokrowce. 



 Pokoje dla gości

W naszych obiektach hotelowych możemy zaoferować 60 miejsc 
noclegowych. Dla gości z imprez stosujemy ceny promocyjne. Pokoje 1-, 2-, 3-
osobowe z łazienkami i TV.  Przy hotelu jest dozorowany parking. 
We wszystkich pokojach jest bezpłatny dostęp do internetu Wi-Fi. 

 Atrakcje  i inne usługi
Jeśli tylko mieliby Państwo życzenie wzbogacić swoją imprezę o wyjątkowe atrakcje, chętnie zorganizujemy je  

dla Państwa. Może to być:
 Przejażdżka wozami z pochodniami po Puszczy Kozienickiej 
 Kulig w okresie zimowym
 Pokazy artystyczne i cyrkowe
 Rajd rowerowy
 Taniec brzucha
 Pokazy tańca i pokazy artystyczne
 Pokazy barmańskie
 Zespół góralski
 DJ, który zapewni muzykę do tańca
 Akordeonista,  który  zagra  przy  ognisku  czy  na 

przejażdżce wozami
 Paintball
 Wspinaczka z asekuracją linową 
 Zabawy w terenie np. „Poszukiwanie skarbów”
 Przejażdżka meleksem

To tylko kilka przykładów atrakcji, które przygotowujemy dla naszych gości. Powiedzcie Państwo co się Wam 
marzy, a my się już o to postaramy.

 Catering
             Istnieje możliwość organizacji  imprezy w Państwa domu lub ogrodzie.   Doradzimy w doborze menu,  
przygotujemy dla Państwa wybrane potrawy, które nie tylko będą smakować wyjątkowo, ale również pięknie wyglądać.  
Catering można odebrać osobiście z naszej firmy .

                   Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć naszego hotelu na stronę internetową www.pod-rozami.com.pl oraz 
na naszą stronę Pod Różami na Facebooku. Zapisz się na listę naszych znajomych, a najciekawsze propozycje i news’y 
dotrą najszybciej właśnie do Ciebie.

                                                                             Zapraszamy do obejrzenia naszego Hotelu i do rozmów

      Z poważaniem,

          Właściciele i Pracownicy Firmy „Pod Różami”

http://www.pod-rozami.com.pl/

