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Sale wielofunkcyjne
C O N F E R E N C E   F A C I L I T I E S



Cztery sale wielofunkcyjne hotelu Juvena:

od ~44 mkw. do ~150 mkw. powierzchni. 

Z możliwością łączenia sal na parterze.

A do tego?

Sala plenarna o powierzchni ~310 mkw.

Klimatyzowane, wygodne i prestiżowe ...

The four meeting rooms of Juvena hotel:

from ~44 sq m up to ~150 sq m. surface.

With the possibility of combining the rooms

into larger ones. And moreover?

The plenary hall with an area of   ~ 310 sq m.

Air-conditioned, comfortable and prestigious.

Największa sala w hotelu Juvena  na parterze ma powierzchnię  ~460 mkw. 

The largest hall at the Juvena hotel on the ground floor has an area of   ~460 sq m.

Nasze sale



Wybraliśmy cztery bałtyckie zatoki,

by ich imionami nazwać nasze sale.

Pomorska, Gdańska, Lubecka i Fińska.

Zatoka Pomorska to ta część Bałtyku, która

jest przy Międzywodziu, najbliżej Juveny.

Najdalej jest Zatoka Fińska.

 

We chose four Baltic bays to accommodate

them name our rooms by names.

Pomorska (Pomeranian), Gdańska, Lubecka

(Lübecker) and Fińska (Finnish, Suomenlahti).

The Pomeranian Bay is the part of the Baltic Sea

which he is at Miedzywodzie, closest to Juvena.

Nazwy sal



Restauracja   |   Restaurant        ~310 mkw.

Lobby

Recepcja
Reception

Ogród   |   Garden
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Gdańska (A) Pomorska (B)

Lubecka (C)

Fińska (D)

Lobby
Kawiarnia   |   Cafe

WC

Taras   |   Terrace

Balkon Balkon

Sale na parterze   |   The Ground floor rooms   Sale na piętrze   |   The 1st floor rooms   

Gdańska (A)

Pomorska (B)

A+B

75 m²

72 m²

148 m²

5,8x9,5 m.

7,6x9,5 m.

13,5x9,5 m.

Lubecka (C)

Fińska (D)

44 m²

71 m²

7,7x5,2 m.

10,5x6,8 m.

Technical specification

Wysokość sal   |   Rooms height:   3,3-3,5 m.                                    Wysokość sal   |   Rooms height:    2,3-2,5 m. Wszystkie sale są klimatyzowane i mają pełne zaciemnienie.
All rooms are air-conditioned and have full blackout.



Wszyscy uczestnicy przy wspólnym stole?

Czy może podkowa? Lub ławki jak w klasie,

czyli ustawienie szkolne? Albo jedynie

krzesła - ustawione jak w teatrze?

Albo też spotkanie przy okrągłych stołach?

Zaaranżujemy salę zgodnie z oczekiwaniami.

All participants at the common table?

Or maybe an u-shape table? Or benches like 

in the classroom, means school setting?

Or only chairs - arranged like in a theatre? 

Or a meeting at round tables? We will arrange

the meeting room according to expectations.

Aranżacje



(A) 80 os.

(A) 40 os.

(B) 50 os.

(B) 96 os.

(A+B) 180 os.

(A+B) 102 os.

Aranżacje i ilości krzeseł   |   Arrangements and number of seats                   Parter   |   Ground floor

Teatralnie
The theatre

Klasa
The classroom
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(B) 32 os.
(A+B) 48 os.

(A+B) 82 os.

Aranżacje i ilości krzeseł   |   Arrangements and number of seats                   Parter   |   Ground floor
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Wspólny
stół
The common
table

Podkowa
The u-shape



Aranżacje i ilości krzeseł   |   Arrangements and number of seats                        1 piętro   |   1st floor

(D
) 2

8
 o

s.

(C
) 2

0
 o

s.(D) 67 os.

(C) 45 os.

(D
) 2

8
 o

s.

(C
) 2

0
 o

s.(D) 34 os.

(C) 24 os.

Teatralnie
The theatre

Klasa
The classroom

Wspólny
stół
The common
table

Podkowa
The u-shape



PARTER

Gdańska (A)

Pomorska (B)

A+B

1 PIĘTRO

Lubecka (C)

Fińska (D)

|   The ground floor

|   The 1st floor
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95 pokoi + 13 apartamentów:

190 miejsc noclegowych + do 78 dostawek

Restauracja i klub hotelowy z dyskoteką

Wellness z basenami, jacuzzi, salą relaksu

Gabinety SPA i SPA dla włosów

Klubowy Fit-Gym i sala do jogi
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Podsumowanie   |   The summary

Taras z basenem na dachu, także na imprezy

Hotelowy ogród z amfiteatrem i piknikiem

Kawiarnia z tarasem + lobby bar

Garaż hotelowy i parking

Gaming room: e-sport w hotelu

95 rooms + 13 apartments:

190 beds + up to 78 extra beds

Restaurant and hotel club with dance floor

Swimming pools, jacuzzi, relaxation zone

SPA and SPA cabinets for hair

Fit-Gym club and yoga room

Terrace with roof-top pool, also for parties

Garden with an amphitheatre & a picnic

Cafe with terrace + lobby bar

Hotel garage and parking

Gaming room: e-sport at the hotel
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Odległości, czas dojazdu

Szczecin: 9 km, ~70 minut

Berlin: 230 km, ~2,5 godziny

Poznań: 320 km, ~3,5 godziny

Trójmiasto: 290 km, ~4 godziny

Bydgoszcz: 300 km, ~4 godziny

Wrocław: 470 km, ~ 5 godzin

Łódź: 540 km, ~5 godzin

Warszawa: 600 km, ~6 godzin

Katowice: 650 km, ~6 godzin

Licząc od rogatek miast:

All distances and travel times above we presents you

from city gates up to Juvena hotel gate.


