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OFERTA 

DLA GRUP 

Hotel Pod Figurą*** oddalony jest tylko 900 metrów od Zamku Ogrodzieniec w 
najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

ZORGANIZOWANYCH

dwie klimatyzowane sale bankietowe na 100 oraz 120 osób  
50 miejsc noclegowych z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone 
w TV oraz z dostępem do internetu bezprzewodowego Wi-Fi  
letni ogródek z widokiem na Zamek Ogrodzieniec  
wiata grillowa mieszczącą do 60 osób przy hotelu  
monitorowany parking GRATIS  

Do dyspozycji naszych gości oddajemy:  
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NOCLEG 
 

Hotel Pod Figurą***  |  ul. Wojska Polskiego 1B  |  42-440 Podzamcze  |  marketing@podfigura.pl   
tel. 730 727 773  |  (32) 75 00 911

Do Państwa dyspozycji oddajemy 20 nowych pokoi w tym:  
11 pokoi dwuosobowych w tym jeden przystosowany dla 
Gości niepełnosprawnych
1 pokój dwuosobowy De Lux z łożem małżeńskim 
4 pokoje trzyosobowe, 
2 pokoje czteroosobowe 
1 pokój studio składający się z dwóch pokoi (cztero- i 
dwuosobowego) ze wspólnym korytarzem oraz łazienką. 

Ceny noclegu ze śniadaniem dla grup zorganizowanych 
 zaczynają się od 90 zł /osoba  

łazienka z kabiną prysznicową  
jednorazowe kosmetyki  
ręczniki  
suszarka do włosów  
telewizor  
pojedyncze łóżka (z wyjątkiem pokoju De Lux)  
woda mineralna 

W każdym pokoju: 

Dla gości dostępne w recepcji hotelowej:  
żelazko 
deska do prasowania 
czajnik bezprzewodowy 
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SZKOLENIA I KONFERENCJE  

Hotel Pod Figurą***  |  ul. Wojska Polskiego 1B  |  42-440 Podzamcze  |  marketing@podfigura.pl   
tel. 730 727 773  |  (32) 75 00 911

Powierzchnia użytkowa sali Zamkowej : 184m2 ( 8m x 23m)  

klimatyzację z możliwością regulacji 
ogrzewanie z możliwością regulacji 
projektor multimedialny  
ekran do projekcji 
dostęp do Wi-Fi 
flipchart + flamastry 
dowolne ustawienie sali  

Ceny za wynajem sali na szkolenie oraz konferencje  zaczynają się od:  
 100 zł / h (wynajem min. 3 h) 

 800 zł / cały dzień ( 10 h) 

Dostępne przerwy kawowe 
Standard (kawa, herbata, sok, woda, 
mix ciasteczek francuskich) w cenach: 
  
  

Dostępne w ofercie inne rodzaje przerw kawowych. 

W sali Zamkowej zapewniamy: 

    jednorazowa 15 zł/osoba  
   całodzienna 35 zł/osoba  

Ustawienie sali: 

40 osób 

30 osób 

120 osób 

* przy dodatkowych usługach hotelowych rabat na wynajem sali
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RESTAURACJE 
  

Hotel Pod Figurą***  |  ul. Wojska Polskiego 1B  |  42-440 Podzamcze  |  marketing@podfigura.pl   
tel. 730 727 773  |  (32) 75 00 911

Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie sale restauracyjne: 

Hotel Pod Figurą*** to idealne miejsce na zorganizowanie 
firmowego Bankietu, Imprezy Integracyjnej czy Uroczystej Gali. 

KRYSZTAŁOWĄ - utrzymaną w pastelowych kolorach 
znajdującą się na parterze w sąsiedztwie recepcji, 
mieszczącą do 120 osób.

ZAMKOWĄ - utrzymaną w klimacie rycerskim, z akcentami 
nawiązującymi do legend Zamku Ogrodzieniec,  
mieszczącą do 140 osób. 

Ceny za poszczególne menu zaczynają się od: 
serwowany na talerzu zestaw obiadowy - 25 zł /osoba  
obiad serwowany w bufecie - 45 zł /osoba  
kolacja uroczysta - 85 zł /osoba  
biesiada grillowa - 45 zł /osoba  
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WIATA GRILLOWA

Hotel Pod Figurą***  |  ul. Wojska Polskiego 1B  |  42-440 Podzamcze  |  marketing@podfigura.pl   
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Do dyspozycji naszych Gości oddajemy także 
znajdującą się na terenie przy hotelu 

Wiatę Grillową mieszczącą do 60 osób. 

biesiadę grillową od 45 zł /osoba 
ognisko z pieczeniem kiełbaskami od 15 zł /osoba (+ koszt drewna)  
Prażonki Jurajskie pieczone w kociołku od 100 zł /szt  (dodatek do zestawu) 

Proponujemy: 
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ATRAKCJE 

Hotel Pod Figurą***  |  ul. Wojska Polskiego 1B  |  42-440 Podzamcze  |  marketing@podfigura.pl   
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dzienne zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec 
nocne zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec z pochodniami   
nocne zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec z duchami                
(w rolę duchów wcielają się aktorzy teatralni) 
wiele innych zamków i zabytków...

U nas na jurze nie będą się Państwo nudzić. 

Atrakcje do zwiedzania: 

Aktywne spędzanie czasu: 
bumper ball 
gigantyczne piłkarzyki 
park linowy 
archery tag 
paintball 
bieganie na orientacje 
wycieczki rowerowe 
inne... 

Szczegóły atrakcji na stornie: www.podfigura.pl 


