Organizacja konferencji

Oferowane przez nas Centrum Konferencyjne jest jednym z najnowocześniejszych obiektów
tego typu w Polsce, spełniającym najwyższe światowe standardy.
Stworzone z myślą o organizacji różnego rodzaju imprez branżowych; zjazdów, seminariów,
sympozjów, konferencji, wystaw, szkoleń, imprez artystycznych czy okolicznościowych.
Nowoczesne sale konferencyjne o różnym charakterze i powierzchni (od 30 do 700 m²)
są wyposażone w technologię najnowszej generacji oraz dokładnie oświetlone światłem
dziennym. Dysponujemy doświadczonym i profesjonalnym personelem, który czuwa nad
organizacją i przebiegiem konferencji. Dodatkowo w okolicy Centrum KonferencyjnoBankietowego znajdą Państwo dostęp do bogatej bazy noclegowej.

O nas
Restauracja Filharmonia może poszczyć się jedną z najpiękniejszych lokalizacji w Gdańsku.
W zabytkowym budynku Filharmonii Bałtyckiej, z widokiem na Stare Miasto i Motławę
znajdą Państwo eleganckie, wysmakowane wnętrza i nowoczesne myślenie o kuchni.
Bogata, zróżnicowana historia Gdańska ma swoje odzwierciedlenie w menu Restauracji.
W innowacyjny sposób łączymy tradycyjne przepisy kuchni międzynarodowej z najlepszymi
polskimi produktami. Efektem tych poszukiwań jest niepowtarzalna, autorska kuchnia fusion,
oparta na smaku i prostocie.
Wykorzystujemy świeże, sezonowe produkty, zmieniające się w zależności od pór roku.
Dlatego ich smak i jakość jest zawsze na najwyższym poziomie. Przy komponowaniu dań
kierujemy się pasją, wyobraźnią oraz autentycznością w tworzeniu. W 2016 r. prestiżowy
przewodnik Gault&Millau przyznał nam wyróżnienie – jedną czapkę.

Lokalizacja

Dojazd z dworca

Atrakcyjny pod względem architektury, jeden z najpiękniejszych dworców w Polsce,
znajduje się w odległości około 3 km od Filharmonii. Z dworca najłatwiej dotrzeć taksówką,
dojazd zajmie 5-10 minut. Alternatywę stanowi dojazd tramwajem linii 8 lub 13.
Przejście pieszo z dworca do Restauracji Filharmonii zajmie 20-25 minut.

Dojazd z lotniska

Lotnisko znajduje się w odległości około 18 km od Filharmonii,
a dojazd taksówką, w zależności od natężenia ruchu, zajmuje 25-45 minut.
Połączenie między portem lotniczym a Dworcem Głównym PKP obsługują autobusy linii B.

Dojazd samochodem

Goście przyjeżdżający do Gdańska samochodem z kierunku Warszawy z pewnością
docenią łatwy dojazd do Restauracji Filharmonia, bez potrzeby uciążliwych objazdów.
Wjeżdżając do miasta od tej strony, należy w chwili dotarcia do wiaduktu nie odbijać
w lewo w jego kierunku, ale kierować się prosto, wjeżdżając w ulicę Długie Ogrody.
Po dotarciu do mostu przy Zielonej Bramie, należy skręcić w prawo w ulicę Szafarnia,
skąd już znakomicie widać masywny budynek Filharmonii.

Sale konferencyjne
Cennik i ustawienie sal
SALA

Powierzchnia
(m2)

Ustawienie
teatralne

Ustawienie
szkolne

Ustawienie
w podkowę

Cena

JAZZOWA

150

200

100

60

2500 PLN

DĘBOWA

108

100

50

40

1500 PLN

ZIELONA

190

250

110

60

3500 PLN

PRASOWA

35

30

20

20

500 PLN

VIP ROOM

30

20

30

-

400 PLN

NAD
MOTŁAWĄ

75

70

35

35

500 PLN

SALA
SUPERIOR A

165

200

100

80

2500 PLN

SALA
SUPERIOR B

90

75

50

30

1500 PLN

Dodatkowe wyposażenie:

•

•

flipchart + mazaki – w cenie wynajmu

nagłośnienie ( głośniki + 2 mikrofony) – cena 300 zł/netto
(w przypadku Sali Jazzowej, Dębowej, Zielonej, Superior A oraz B
wliczony jest w cenie wynajmu)

•

ekran, rzutnik multimedialny – cena 150 zł/netto
(w przypadku Sali Jazzowej, Dębowej, Zielonej, Superior A oraz B
wliczony jest w cenie wynajmu)

•

laptop – cena 250 zł/netto

Przerwy kawowe

Przerwa kawowa I - 10 PLN
Kawa, herbata
Woda, soki owocowe
Kruche ciasteczka

Przerwa kawowa II - 13 PLN
Kawa, herbata,
Woda, soki owocowe
Wybór ciasteczek francuskich

Przerwa kawowa III - 16 PLN
Kawa, herbata,
Woda, soki owocowe,
Kruche ciasteczka,
Świeże, krojone, owoce sezonowe

Przerwa kawowa IV - 19 PLN
Kawa, herbata,
Woda, soki owocowe,
Wybór ciasteczek francuskich,
Świeże, krojone, owoce sezonowe
Mini croissanty

Przerwa kawowa V - 23 PLN
Kawa, herbata,
Woda, soki owocowe,
Wybór ciasteczek francuskich,
Świeże, krojone, owoce sezonowe,
Mini croissanty,
Dwa rodzaje ciast.

Lunch
Menu Nº1
35 zł/osoba

Zupa

Krem ziemniaczany z boczkiem i młodym szczypiorkiem

Dania ciepłe

Roladki drobiowe w stylu włoskim faszerowane suszonymi pomidorami i mozzarellą, mini
ziemniaczki, warzywa sezonowe

Napoje:

Woda mineralna, sok owocowy

Lunch
Menu Nº2
40 zł/osoba

Zupa

Krem z brokułów z suszonym pomidorem i serem pleśniowym

Dania ciepłe

Karkówka w sosie myśliwskim, mini ziemniaczki, warzywa sezonowe

Napoje:

Woda mineralna, sok owocowy

Opcja wegetariańska

Makaron penne z warzywami zapiekany z serem

Lunch

od 45 zł/osoba
(W formie bufetu szwedzkiego - propozycja)

Bufet dań ciepłych
Zupa

Włoski krem pomidorowy

Dania ciepłe

Dorsz, sos kaparowy
Kacze udo, sos śliwkowy, śliwki, modra kapusta
Schab w sosie tymiankowym
Makaron penne z warzywami zapiekany z serem
Potatki opiekane w ziołach
Warzywa na parze

Bufet zimnych przekąsek

Łosoś na sałacie chrzanowej
Schab z ronera z masłem chrzanowym
Patera wędzonych mięs i wędlin podanych z chrzanem
Mix sałat z pomidorkami cherry z balsamicznym dresingiem
Sałatka tortellini (por, tortellini, szynka)
Sałatka z kaszą kuskus i bakaliami

Lunch

od 45 zł/osoba
(W formie bufetu szwedzkiego - propozycja)

Bufet deserowy

Mini tarta malinowa
Ciastko czekoladowe z wiśnią
Ciasto ananasowe
Babeczki z budyniem i owocami

Napoje bezalkoholowe
Kawa, herbata
(dodatki- cytryna, cukier, mleko)
Woda mineralna
Soki (pomarańcz, jabłko)

Podane ceny są cenami netto.

Przykłady

Zapraszamy!
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