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Szanowni Państwo 

 
 

Mamy przyjemność zaprosić do zapoznania się z ofertą organizacji 
szkoleń, konferencji i spotkań biznesowych.  

Decydując się na naszą ofertę zyskają Państwo nie tylko wyjątkowy 
komfort pracy, ale również kompleksową obsługę,  

która spełni wszystkie Państwa wymagania. 
                               

 
                                                         Serdecznie zapraszamy! 

 
 

 

 

 

 

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy STODOŁY 

ul. Cisowa 2, 44-292 Rybnik 

tel. (0-32) 739 16 20 

www.stodoly.pl facebook.pl/stodoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza Restauracja znalazła się  
w gronie 23 lokali znajdujących się na Szlaku 

Kulinarnym „Śląskie Smaki”  
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Do dyspozycji naszych gości oddajemy klimatyzowaną salę konferencyjną 

przeznaczoną dla 100 osób (w układzie kinowym)  

z możliwością podziału na dwie mniejsze sale, a także 

kameralną salkę VIP idealną na niewielkie szkolenia, spotkania biznesowe czy 

rekrutacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udogodnienia: 

• Rzutnik multimedialny 

• Flipchart / tablica 

• Ekran 

• Dostęp do Internetu 

• Zaciemnienie sali 

• Nagłośnienie 

 

 

Kluczem dobrze zorganizowanego szkolenia jest wybór takiego miejsca, w 

którym możliwe będzie połączenie pracy z wypoczynkiem.  

Zaplecze szkoleniowo-konferencyjne oraz profesjonalna obsługa, a także 

wyjątkowe położenie hotelu wraz z całym bogactwem atrakcji będą dla Państwa 

gwarancją sukcesu. 

 

 

Dla uczestników szkoleń i konferencji przygotowaliśmy noclegi w pokojach 

jedno i dwuosobowych, a także czteroosobowych apartamentach wolnostojących. 
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Wykwintne specjały kuchni międzynarodowej oraz niezapomniany smak potraw 

serwowanych przez Szefa Kuchni zaspokoją nawet najbardziej wysublimowane 

gusta naszych Gości.  

W naszej ofercie znajdują się śniadania w formie bufetu, pyszne domowe 

obiady, wykwintne obiadokolacje oraz kolacje złożone z dań podawanych na 

zimno lub gorąco. 

 

Ponadto oferujemy: 

• Elegancki bankiet z możliwością dowolnej aranżacji wnętrza 

• Uroczystą kolację w plenerze 

• Niezapomniany piknik przy ognisku lub grillu.  

 

Polecamy również przepyszne desery serwowane w naszej restauracji oraz 

aromatyczne drinki i koktajle podawane w klimatycznym drink barze. 

 

Dodatkowe atrakcje: 

Na Państwa życzenie zorganizujemy imprezę z udziałem wybranych gwiazd, 

galę, imprezę plenerową, promocję lub konkurs. Jesteśmy otwarci  

na państwa propozycje. 

 

• Korty tenisowe 

• Gry zespołowe na boiskach wielofunkcyjnych 

• Paintball 

• Zajęcia sportowo – rekreacyjne związane z jeździectwem 

• Przejażdżki bryczką 

• Kuligi 

• Bilard 

• Pokazy tańca towarzyskiego 

• Pokazy barmańskie 

• DJ lub zespół 

• Koncert fortepianowy 

 

Cena organizacji szkolenia w naszym ośrodku ustalana jest indywidualnie w 

zależności od potrzeb naszych klientów. 

 

 

Ośrodek posiada bezpłatny parking dla Gości. 
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Dziękujemy za czas poświęcony ofercie                                           

Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego ”Stodoły”.  

Chętnie uwzględnimy Państwa wszelkie sugestie dostosowując ofertę 

 do oczekiwań i potrzeb grupy. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 


