
O F E R T A  

K O N F E R E N C Y J N A



 Centrum hotelowo-konferencyjne położony
jest w Kazimierzy Wielkiej w województwie
świętokrzyskim w odległości zaledwie 45

kilometrów od tętniącego życiem  Krakowa.
Obiekt na swych czterech kondygnacjach
mieści hotel z dwudziestoma pokojami,

łącznie 50 osób. Posiada dwa apartamenty z
tarasem i łazienkami. Ośrodek SPA

dysponuje sauną i łaźnią, jacuzzi, gabinetem
do masażu, gabinetem  

kosmetycznym i manicure oraz stołem
ceramicznym podgrzewanym (tzw.

hammam). 
 

Pierwszą kondygnację zajmują dwie sale
konferencyjne mogące łącznie pomieścić 100

osób. Sala główna na parterze pomieści w
ustawieniu bankietowym 140 osób. 

*** Pałac Lacon



 Gustowne wnętrza, zaciszna atmosfera oraz
doskonała kuchnia Pałacu Lacon sprzyjają

spotkaniom biznesowym. 
 
 

Dzięki nowoczesnemu i profesjonalnemu
zapleczu hotelowo-konferencyjnemu, Pałac

Lacon jest doskonałym obiektem na
organizację wydarzeń biznesowych, od

kilkuosobowych spotkań, przez szkolenia,
sympozja, imprezy integracyjne do kongresów

i bankietów. 

Miejsce które
podniesie rangę

twojej firmy.



 Dysponujemy trzema salami konferencyjnymi,
mogącymi łącznie pomieścić 240 os. 

Sale konferencyjne są klimatyzowane,
przestronne, charakteryzują się doskonałą

akustyką, mają dostęp do światła dziennego oraz
możliwość zaciemnienia. Posiadają również stałe,

bezpłatne łącze internetowe. 
Sale mogą być dowolnie aranżowane w zależności

od Państwa potrzeb. Istnieje możliwość ich
łączenia, lub dzielenia, co pozwala na jeszcze
bardziej elastyczne dopasowanie przestrzeni

hotelu do wymagań danego wydarzenia.  
wyposażenie: rzutniki multimedialne z ekranem,
nagłośnienie, flipcharty, flamastry. Proponujemy
również zorganizowanie konferencji w pałacowej

altanie, która będzie niezwykłą atrakcją dla
Państwa Gości. 

 

Twoje zadowolenie
to nasz priorytet



KONFERENCJE

Sala Kinowa lub Pałacowa 
Sala Kinowa i Pałacowa 
Sala Bankietowa 

800 zł netto 
1500 zł netto  
1500 zł netto 

 

W cenie każdej sali: 

Ponadto oferujemy: 

rzutnik multimedialny z ekranem projekcyjnym 
nagłośnienie 
flipchart + flamastry 

materiały piśmiennicze 
(notes A4+ długopis) 
dodatkowy flipchart 
przerwy kawowe 
pokoje hotelowe 
strefę SPA

5 zł netto/os 
 

50 zł netto  
 od 25 zł netto 

od 100 zł netto 
 



*** HOTEL
20 pokoi hotelowych łącznie na 50 osób, w tym
dwa apartamenty z tarasem.  

Pokój 1-osobowy 
Pokój 2-osobowy 
Pokój 3-osobowy 
Pokój 4-osobowy 
Apartament  
Dostawka 

100 zł netto 
200 zł netto  
300 zł netto 
400 zł netto 
380 zł netto 

70 zł netto 
 

W cenę pokoju wliczone jest śniadanie. 

Bezpłatny parking niestrzeżony. 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie
14:00 i kończy o 12:00 kolejnego dnia.



LUNCHE I KOLACJE SERWOWANE 

 

MENU SERWOWANE 39 zł netto/os.

ZUPA ( do wyboru) 

krem pomidorowo-bazyliowy 

chłodnik ze świeżego ogórka z jajkiem 

tradycyjny rosół z makaronem 

filet z kurczaka faszerowany szpinakiem i serem feta z

puree ziemniaczanym na sosie śmietanowym z surówką z

białej kapusty 

karczek pieczony z sosem meksykańskim na ciepło,

ziemniakami z wody i bukietem surówek 

miruna w panierce z pietruszką, z duffinkami 

ziemniaczanymi i surówką z kiszonej kapusty 

czekoladowa panna cotta z owocami 

krem śmietanowy  z kruszoną bezą, rodzynkami i

ciastkiem korzennym 

DANIE GŁÓWNE ( do wyboru) 

DESER  ( do wyboru) 

NAPOJE  ( bez ograniczeń) 
woda mineralna, 

kompot 

MENU SERWOWANE 49 zł netto/os.

ZUPA ( do wyboru) 

krem z kukurydzy z mleczkiem kokosowym 

kwaśnica na żeberku 

krem grzybowy z groszkiem ptysiowym i pietruszką

schab w panierce z solonych paluszków na talarkach

ziemniaczanych i sałatką a'la salsa 

pstrąg pieczony z cebulą i cytryną na mixie sałat z

ziemniakami z wody 

pikantne polędwiczki wieprzowe z ryżem curry i surówką z

czerwonej kapusty 

tiramisu 

szarlotka z gałką lodów i sosem owocowym

mus czekoladowy 

DANIE GŁÓWNE ( do wyboru) 

DESER  ( do wyboru) 

NAPOJE  ( bez ograniczeń) 
woda mineralna, 

soki owocowe 



LUNCHE I KOLACJE BUFETOWE 

 

MENU BUFETOWE 49 zł netto/os.

ZUPY ( dwie do wyboru) 

zupa ogórkowa 

zupa chłopska 

kapuśniak z boczkiem 

barszcz z jajkiem

pieczone steki ze schabu na sosie pomidorowo-

paprykowym z kukurydzą 

 pieczone podudzia z kurczaka 

szaszłyk drobiowy z boczkiem

roladka wieprzowa ze szpinakiem i pomidorem suszonym z

sosem grzybowym

aromatyczna miruna z cytryną ziołami smażona saute 

pierogi z kapustą i grzybami 

wegetariańskie gołąbki bez zawijania 

DANIA MIĘSNE ( dwa do wyboru) 

DANIA JARSKIE  ( dwa do wyboru) 

DODATKI SKROBIOWE ( dwa do wyboru) 

ziemniaki w ziołach/puree.z wody, ryż curry, gnocchi

MENU BUFETOWE 69 zł netto/os.

SURÓWKI ( dwie do wyboru) 

z białej kapusty 

ćwikła z żurawiną 

z selera 

z kapusty pekińskiej z warzywami 

ZUPY ( dwie do wyboru) 

żurek z jajkiem i kurkami

zupa tajska z kurczakiem

krem z cukinii z groszkiem ptysiowym

zupa gulaszowa

rolada drobiowa w sosie śmietanowo-pieprzowym

 polędwiczka wieprzowa w cieście francuskim z sosem

mango-chili 

duszona wołowina z kurkami w sosie pieczeniowym

sola panierowana w panierce panko (gruboziarnista)

pulpety z kaszy jaglanej i szpinakiem 

risotto z grzybami na białym winie

zapiekanka ziemniaczana z grillowanymi warzywami z

sosem beszamelowym 

DANIA MIĘSNE ( dwa do wyboru) 

DANIA JARSKIE  ( dwa do wyboru) 

DODATKI SKROBIOWE ( dwa do wyboru) 

ziemniaki w ziołach/puree.z wody, kasza pęczak z wędzoną śliwką, ryż po

indyjsku, gnocchi

SURÓWKI ( dwie do wyboru) 
z czerwonej kapusty 

z kapusty kiszonej 

marchewka z brzoskwinią i mango

seler z ananasem



PRZERWY KAWOWE

ZESTAW 1 ZESTAW 2 ZESTAW 3

Kawa 

Herbata 

Woda 

Soki owocowe 

Mix mini deserków 

Kawa 

Herbata 

Woda 

Soki owocowe 

Mix mini deserków 

Mix fingerfood'ów

Kawa 

Herbata 

Woda 

Soki owocowe 

Mix mini deserków 

Mix fingerfood'ów 

Mix przekąsek słonych 

Mix rolad francuskich 

 

25 zł netto/os 30 zł netto/os 35 zł netto/os


