MIEJSCE WYJĄTKOWE
KTÓRE TRZEBA POZNAĆ

POZNAJ ORLE GNIAZDO
Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gni[zdo” to obiekt położony w malowniczym Szczyrku na wysokości
660 m n.p.m., będ\cy doskon[łym miejscem do organizacji pobytów grupowych oraz indywidualnych
o różnorodnej specyfice.
Oferujemy P[ństwu szeroki wachlarz możliwości, na który skł[d[j\ się: ponad 550 miejsc noclegowych
w pokojach z widokiem na p[nor[mę Beskidów, 14 w pełni wypos[żonych sal konferencyjnych (n[jwiększ[
sala mieszcz\c[ 600 osób), nowoczesny namiot sferyczny, restauracja główn[ Orle Gniazdo, klimatyczna Huta
Sm[ków, kawiarnia widokowa Bar 6. Piętro, klubokawiarnia Retrospektywa, Grill Bike Bar z zadaszonymi
wiatami i basenem letnim z podgrzew[n\ wod\, a ponadto bogata baza rehabilitacyjna, salon piękności oraz
strefa relaksu.
Zaplecze gastronomiczne naszego Centrum pozwala na org[niz[cję różnorodnych
imprez okolicznościowych – od spotk[ń integracyjnych, b[nkietów, bali, przez
jubileusze i wesela, po biesiady regionalne w plenerze.
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JESTEŚMY NAD SMOGIEM

NOCLEGI
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POKOJE, DUŻO POKOI
ORLE GNIAZDO TO NAJWIĘKSZY OBIEKT NOCLEGOWY W BESKIDZIE ŚLĄSKIM

Dysponujemy ł\cznie 270 pokojami, w tym 138 pokojami w segmencie AB i 132 pokojami w segmencie C,
z[pewni[j\c równocześnie Gościom ponad 550 miejsc noclegowych.
K[żdy z pokoi wypos[żony jest w ł[zienkę, i TV, gw[r[ntuj\c wysoki komfort wypoczynku i możliwość podziwiania
panoramy Beskidu Śl[skiego.

Nasz obiekt jest przystosowany do obsługi gości niepełnospr[wnych oraz osób podróżuj\cych ze zwierzęt[mi.

PYSZNE
JEDZENIE
5 PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH NA MIEJSCU

Na terenie obiektu znajduje się 5 wyj\tkowych punktów gastronomicznych.
Do dyspozycji naszych Gości oddajemy przestronn\ rest[ur[cję główn\ Orle
Gniazdo (max. 600 osób), klim[tyczn\ Hutę Sm[ków (max. 80 osób),
klubok[wi[rnię Retrospektywa (max. 120 osób), Grill Bike Bar (max. 300 osób)
oraz widokow\ k[wi[rnię Bar 6. Piętro (max. 40 osób).

Restauracja Orle Gniazdo
NAJWIĘKSZA RESTAURACJA W SZCZYRKU

600 osób i więcej
Restauracja
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i
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Hut[ Sm[ków z d[ni[mi [’l[ c[rte
UNIKALNA RESTAURACJA O NIEPOWTARZALNYM KLIMACIE

Specj[lności Szef[ Kuchni
Klimatyczna

Huta

Sm[ków

to

restauracja,

w której serwujemy dania [’l[ carte specjalnie
skomponowane

przez

naszego

Szefa

Kuchni.

Wykwintne menu zaspokoi gusta wszystkich
smakoszy.

Tutaj

nasi

goście

rozkoszuj\

się

potrawami regionalnymi przygotowanymi przez
naszych doskon[łych kucharzy.

B[r 6. Piętro – Kawiarnia widokowa
MIEJSCE SPOTKAŃ NA SZCZYCIE

Kawa z widokiem na Beskid
Nowo otwarty Bar 6. Piętro to wyj\tkowe miejsce
na gastronomicznej mapie Beskidów. Jest to
n[jwyżej

położon[

kawiarnia

w

Szczyrku,

w której zawodowi barmani i b[riści serwuj\ napoje
alkoholowe i bezalkoholowe. Aromatyczna kawa
i pyszny deser sm[kuj\ znacznie lepiej z takim
widokiem – dajemy słowo!

Klubokawiarnia RETROSPEKTYWA
NOWOCZESNY KLUB W STYLOWYM WYDANIU

Na odpowiednim poziomie
Wspaniale wypos[żony drink bar, stylowe fotele,
wygodne krzesł[, skórz[ne loże oraz duży parkiet
to

zaledwie

zachwyca

niewielki

najnowsza,

fragment

n[jwiększ[

tego,

i

czym

n[jwyżej

położon[ klubokawiarnia w Beskidzie Śl\skim.
Klubokawiarnia

Retrospektywa

to

synonim

odpowiedniego poziomu do rozmów, świętow[ni[
i wsp[ni[łej zabawy.

Grill Bike Bar
REKREACJA POMĄCZONA Z PYSZNOŚCIAMI, NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Chill nad miastem
Grill Bike Bar to świetne miejsce do relaksu
poł\czonego

z

pysznym

jedzeniem

z

grilla

i piwem Orle Gniazdo w[żonym specjalnie dla nas.

Skł[d[ się z dwóch zadaszonych obiektów oraz
wielu stołów z parasolami. Obok ogrodu znajduje
się basen letni z ratownikiem. Chętnie korzyst[j\ z
niego z[równo goście indywidualni, jak i grupowi.

KONFERENCJE
DLA KAŻDEGO
AŻ 14 SAL KONFERENCYJNYCH W JEDNYM OBIEKCIE
Db[j\c o komfort org[niz[torów i uczestników szkoleń, konferencji
i t[rgów, w naszym obiekcie dysponujemy [ż 14 salami konferencyjnymi na
jednym poziomie poł\czonymi wspólnym lobby – ł\cznie ponad 2200 m2

powierzchni wystawienniczej. W wydarzeniach organizowanych w naszych
salach konferencyjnych może wzi\ć udzi[ł równocześnie nawet 1459 osób!
Najmniejsza sala konferencyjna mieści 10 osób, n[jwiększ[ 600, dzięki
czemu

sprostamy

oczekiwaniom

z[równo

przedsiębiorstw oraz organizacji III sektora.

m[łych

jak

i

dużych

Atrakcje i Wellness
DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO

660 m n.p.m.
JESTEŚMY NAD SMOGIEM

Naszym Gościom oferujemy bogate zaplecze rehabilitacyjne, strefę relaksu (s[unę, jacuzzi, gabinet fizjoterapii i m[s[żu, salon kosmetyczny) oraz inne, ogólnodostępne atrakcje
i udogodnienia, w tym m.in.: ponad metrowe szachy na n[jwyższym poziomie (660 m n.p.m.), tenis stołowy, bilard, m[łpi gaj dla dzieci, dmuchany tygrysek, teren grillowy z basenem
letnim i placem zabaw, a t[kże wypożycz[lnię sprzętu narciarskiego oraz rowerowego wraz z serwisem.

Nowe Orle Gniazdo
ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS!

37000 m2 powierzchni c[łkowitej, a w tym:
• 453 pokoi hotelowych

• 4000 m2

powierzchni konferencyjnej i

wystawienniczej

• 2340 m2 gastronomii
• 230 m2 pomieszczeń rehabilitacyjnych
•

Zespół b[senów o powierzchni 7000

m2

• 691 miejsc parkingowych
•

L\dowisko dla śmigłowców i helikopterów

•

Zimowy tor przeszkód z t[śm\ n[rci[rsk\
dla dzieci

•

Teren grillowy z wi[t\

Szacowany koszt inwestycji:

140 000 000 zł

Poznaj Szczyrk
ODKRYJ PIĘKNO NATURY I ROZKOSZUJ SIĘ CZYSTYM POWIETRZEM

Szczyrk to miasteczko turystyczne położone w dolinie rzeki Żylicy,
u podnóży gór Klimczok (1119 m n.p.m.) i Skrzyczne (1257
m n.p.m.). Ta niewielka miejscowość od lat jest lubianym
c[łorocznym kurortem, w którym doskonale możn[ spędzić czas,
niez[leżnie od pory roku. N[jwiększymi atutami tego miejsca s\
niepowtarzalny klimat, będ\cy wynikiem pielęgnow[nej od lat
tradycji szczyrkowskiej, a t[kże różnorodne możliwości aktywnego
wypoczynku.
W ramach wyd[rzeń kulturalnych m[j\ tu miejsce częste występy
gwiazd muzyki i kabaretu, a uzupełnieniem kulturalnej propozycji s\
cykliczne imprezy o charakterze regionalnym, tj. np. Tydzień Kultury
Beskidzkiej.
To tutaj znajduje się n[jwięcej w Polsce tras narciarskich (ponad 40
km n[śnieżonych tras

z n[jnowocześniejsz\ infr[struktur\)

i rowerowych. Niezwykłe krajobrazy, doskonale rozwinięt[ baza
hotelarsko-gastronomiczna oraz unikalna atmosfera spr[wi[j\, że

k[żdego roku Szczyrk jest miejscem wybieranym przez tysi\ce
turystów z Polski i zagranicy.

ZAUFALI NAM
MIĘDZY INNYMI

Dotychczas z naszych usług skorzyst[ło kilka tysięcy firm i instytucji p[ństwowych. K[żdego roku z usług noclegowych naszego obiektu korzysta ponad 55 tysięcy Gości,
z usług gastronomicznych blisko 60 tysięcy, a z oferty najmu sal pod konferencje, szkolenia i imprezy okolicznościowe ponad 200 firm i osób prywatnych. Marka, na któr\
pr[cow[liśmy przez lata, gwarantuje n[jwyższ\ j[kość świ[dczonych usług, przyczyni[j\c się do niezwykle przyjemnego i owocnego pobytu.

Skont[ktuj się z nami
ZAWSZE DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Ul. Wrzosowa 28a
43-370 Szczyrk
+48 697 474 147
+48 663 530 447
biznes@orle-gniazdo.pl
www.orle-gniazdo.pl

