
oferta dla biznesu



IMPRESJA



O HOTELU
Hotel „Impresja” to zabytkowy obiekt znajdujący się w Dusznikach 
Zdroju, jednym z najsłynniejszych uzdrowisk polskich. Piękny, przed-
wojenny budynek posiada nowoczesne wnętrza, w których można 
się poczuć komfortowo jednocześnie korzystając ze wspaniałych 
widoków i możliwości odetchnięcia górskim powietrzem.

Nasz hotel zlokalizowany jest w samym sercu Parku Zdrojowego,       
w bezpośrednim sąsiedztwie Dworku Chopina, Pijalni Wód Mineral-
nych oraz Zakładu Przyrodoleczniczego „Jan Kazimierz”, w którym 
nasi goście mogą skorzystać z bogatej oferty zabiegów leczniczych 
i upiększających.



oferta biznesowa
Hotel powstał, by zapewnić Państwa firmie lub organi-
zacji profesjonalną obsługę konferencji biznesowych, 
szkoleń oraz pomóc w organizacji eventów, spotkań in-
tegracyjnych i wydarzeń promocyjnych.

Dysponujemy 35 pokojami 2 i 3 osobowymi, których 
przestronne i komfortowe wnętrza zagwarantują 
poczucie komfortu i relaksu. Na terenie całego hotelu 
oferujemy bezpłatny dostęp  do sieci Wi-Fi, dodatkowo 
w pokoju możliwe jest również podłączenie kablowe do 
sieci internetowej.   

Dysponujemy nowoczesną salą konferencyjną (150 m2) 
dla 200 osób w zależności od układu. Wykończona jest 
najwyższej klasy materiałami ekologicznymi. Mineralne 
tynki, ekologiczne farby i wysokiej jakości wygłuszenie 
sprzyjać będzie korzystnemu samopoczuciu, a ujemna 
jonizacja powietrza pomoże w skupieniu uwagi. Sala 
jest klimatyzowana i zaprojektowana w taki sposób, 
żeby zapewnić komfort i prywatność przeprowadza-
nych w niej spotkań. Automatyczne zasłony zapewniają 
dostęp światła, jaki jest w danym momencie potrzebny.



Druga sala pomieści do 40 osób w układzie teatralnym. 
Przy mniejszej ilości osób doskonale sprawdzi się jako 
miejsce kameralnych konferencji, warsztatów czy obrad.

Nasze pomieszczenia są wielofunkcyjne i można je do-
stosować do każdej okoliczności. Wyposażenie sal we 
wszystko, co niezbędne: duży ekran, flipchart, projektor, 
rzutnik multimedialny, profesjonalne nagłośnienie, bez-
przewodowe łącza internetowe, zapewni komfort i profe-
sjonalizm realizowanych spotkań, konferencji lub szkoleń.
 
Sale znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie lobby oraz 
zaplecza kuchennego, co gwarantuje sprawną i szybką 
obsługę kelnerską bufetów kawowych oraz bezkolizyjny 
dostęp do wszystkich przestrzeni hotelowych.



U nas mogą Państwo kompleksowo zrealizować wymagają-
ce wydarzenia biznesowe, szkolenia i warsztaty, naładować 
zespół pozytywną energią, a także zatrzymać się na moment 
i odetchnąć krystalicznym, górskim powietrzem.

Specjalnie przygotowane atrakcje wzbogacą pobyt o nieza-
pomniane wrażenia, relaksując przy tym cały zespół tak, by  
z nową pozytywną energią i zaangażowaniem wrócił do re-
alizacji wytyczonych zadań.

Preferujemy indywidualne podejście Klienta, dlatego 
chętnie dopasujemy ofertę do Państwa potrzeb. Jesteśmy 
otwarci na propozycje i sugestie. Dopełnimy wszelkich 
starań, by zamierzone cele i plany zostały zrealizowane pro-
fesjonalnie i na najwyższym poziomie. 



▪ Koncert muzyki klasycznej
▪ Turniej strzelecki (broń palna, paintball, łuk) 
▪ Jazda off-road samochodami terenowymi zakończona ogniskiem
▪ Wycieczka rowerowa górskimi szlakami zwiedzając niepowtarzalne    

formy skalne 
▪ Rafting - spływ pontonowy
▪ Turniej golfowy
▪ Kort tenisowy, hala sportowa
▪ Escape rooms
▪ Fireshow w stylu „WIELKI GATSBY”, „MOULIN ROUGE”, „SWEET DREAMS”, 

„LED & LASER”
▪ Zajęcia jogi, Aqua fitness, gimnastyka o poranku
▪ Jazda konnna
▪ Narciarstwo zjazdowe, biegowe, snowboard, rakiety śnieżne
▪ Kulig z ogniskiem
▪ Wędrówki z przewodnikiem po Górach Stołowych i Orlickich,              

Nordic Walking
▪ Impreza taneczna z DJ-em z wykorzystaniem świateł LASERA

dodatkowe atrakcje



HOTEL IMPRESJA

Zielona 19, Duszniki-Zdrój 

+48 74 866 95 95

biuro@impresja.net

www.impresja.net

KONTAKT

Kliknij na mapkę, by połączyć się z Google Maps

REZERWACJE

d.duda@impresja.net

+48 882 001 020

g.bartusiak@impresja.net

+48 604 966 566  

https://www.google.com/maps/place/Zielona+19,+57-340+Duszniki-Zdr%C3%B3j/@50.3947607,16.382233,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x470e6d02f365d30b:0x4a30cd62c033e6eb!8m2!3d50.3940289!4d16.383067

