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56 MIEJSC NOCLEGOWYCH
W 28 PRZYTULNYCH POKOJACH

Struktura pokoi:
• 6 pokoi 1-os.

16 pokoi 2-os.
6 pokoi 2-os. z mo¿liwoœci¹ dostawki

• 
• 

Wyposa¿enie:
• stylowe wnêtrza
• ³azienka z kabin¹ prysznicow¹, rêczniki, kosmetyki hotelowe
• LED TV 22"-32" z kana³ami telewizji cyfrowej i radiowymi
• telefon
• klimatyzacja
• mini bar
• bezpo³atne Wi-Fi - szybkie ³¹cze internetowe
• taras lub balkonik
• widok na Wis³ê lub zamek z pokoi na I piêtrze

• 2-pokojowe apartamenty dla VIP-ów
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uk³ad podkowa (U) - 60 os. uk³ad szkolony - 60 os.uk³ad teatralny - 100 os.

uk³ad teatralny - 20 os. uk³ad szkolony - 15 os.uk³ad bankietowy - 15 os.
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2 SALE KONFERENCYJNE
DLA 120 OSÓB W JEDNYM CZASIE

SALA DU¯A -  

SALA MA£A - 

9,90 x 10,45 m (ponad 100 m2) - 

3,85 x 7,80 m (30m2) - 

KLIMATYZOWANA

KLIMATYZOWANA

?
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WYPOSA¯ENIE W CENIE:
• rzutniki oraz ekrany projekcyjne,  flip-chart’y
• sta³e szybkie ³¹cze internetowe Wi-Fi
• nag³oœnienie i mikrofon bezprzewodowy
• TV / DVD / VHS / notebook na ¿yczenie  
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50 MIEJSC W RESTAURACJI
SALA BANKIETOWA NA 100 OS.

Restauracja:
• klimatyzowana sala
• stylowe wnêtrze
• muzyka z pianina na ¿ywo - ka¿dego wieczora

Bar:
• bogata oferta alkoholi z ca³ego œwiata

wybór doskona³ych win
• selekcjonowane herbaty

• kominek

• 

Sala bankietowa:
• klimatyzowana sala
• stylowe wnêtrze
• sprzêt nag³¹œniaj¹cy
• wyjœcie do ogrodu
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2 OGRODY PRZY HOTELU
KAWIARENKA Z WIDOKIEM

Kawiarenka:
• idealne miejsce do relaksu

widok na promenadê i rzekê Wis³ê
• stylowe wnêtrze
• taras
• prasa i ksi¹¿ki

Ogród g³ówny:
• ton¹ce w zieleni i kwiatach otoczenie

Ogród nad Wis³¹:
• mo¿liwoœæ organizacji biesiady grillowej
• altany i parasole

• 

• kaskada wodna
• miejsce idealne na posi³ek

• plac zabaw dla dzieci (zje¿d¿alnia, trampolina, inne atrakcje...)
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TRADYCYJNA KUCHNIA
W NOWYM WYDANIU
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Obiady:
• serwowane
   [przystawka, zupa, danie g³ówne, napój]
• bufetowe
   [2 zupy i 3 dania g³ówne do wyboru, przek¹ski zimne, napoje]

Kolacje:
• standardowe serwowane
   [przystawka, danie g³ówne gor¹ce, napój]
• standardowe bufetowe
   [3 dania g³ówne do wyboru, przek¹ski zimne, napoje]
• biesiady grillowe
   [dania grillowe, pó³misek wiejski, sa³atki, warzywa, dodatki]
• bankiety / kolacje uroczyste
   [przystawka, danie g³ówne, gor¹ca przek¹ska, przek¹ski zimne,
    sa³atki, dodatki]
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TRADYCYJNA KUCHNIA
W NOWYM WYDANIU
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SERWISY KAWOWE:
• jednorazowe i ca³odzienne
   [kawa, herbata, dodatki, woda mineralna, soki owocowe,
    kruche ciasteczka w³asnego wypieku, s³one paluszki, orzeszki,
    ciasta domowe] - dowolne kompozycje
• przek¹skowe
   [napoje zimne i gor¹ce, kanapeczki, tartinki, koreczki,
    s³one przek¹ski] - dowolne kompozycje
• zestawy specjalne
   [niestandardowe kompozycje napojów, przek¹sek i dañ]

Cateringi zewnêtrzne w plenerze i nie tylko:
• dowolne kompozycje potraw i przek¹sek, których menu oraz
   sposób podania indywidualnie dobierane s¹ w zale¿noœci od
   charakteru imprezy i potrzeb zamawiaj¹cego...

MENU POSI£KÓW KOMPONOWANE JEST DLA KA¯DEJ GRUPY INDYWIDUALNIE...
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RELAKS PO GODZINACH
W KAZIMIERSKIM STYLU
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ATRAKCJE W HOTELU:
• biesiady grillowe z kapel¹
• zespo³y muzyczne, DJ-e, karaoke przy bankietach
• pianista do kolacji
• wieczory tematyczne
• pokazy, degustacje

ATRAKCJE W PLENERZE:
• spacery z przewodnikiem po mieœcie
• rejsy statkiem po Wiœle, cateringi na statku
• auta terenowe, quady, strzelnice
• integracja w terenie: painball, survival, zabawy piknikowe
• przeja¿d¿ki bryczkami / kuligi z pochodniami
• wyjœcia do SPA
• wyjazdy na stoki narciarskie
• i wiele innych...
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Hotel *** i Restauracja "DWA KSIÊ¯YCE"
24-120 Kazimierz Dolny n/Wis³¹

ul. Sadowa 15
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kom. +48 504 234 222

e-mail: recepcja@dwaksiezyce.com.pl

W³aœcicielem Hotelu i Restauracji "Dwa Ksiê¿yce" jest:

P.P.H.U. "ALEX" Aleksander Serwatka
ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny

NIP: 715-040-06-15

Numer rachunku bankowego:
BG¯ S.A. Oddzia³ Operacyjny w Pu³awach

80 2030 0045 1110 0000 0169 3740


