
Oferta
konferencyjna

2023
Twoje centrum biznesowe

w centrum miasta

Rezerwacje terminów 
i informacje:

Tel.: (32) 381 88 70
Manager: 695 067 372

hotelopera@wp.pl



Konferencje 
z noclegami w sercu

Tarnowskich Gór

oferta przerw kawowych,
śniadań i lunchy biznesowych

sprzęt multimedialny 
i nagłaśniający

dogodna lokalizacja 
w centrum miasta

sale konferencyjne
mieszczące do 150 osób

dodatkowa oferta noclegowa

Zachęcamy do rezerwacji terminu:
Tel.: (32) 381 88 70

Manager: 695 067 372
hotelopera@wp.pl



Wynajem sali

 Umożliwia organizację konferencji           
i szkoleń do 30 os. w układzie kinowym
 Specyfikacja: 63m2, dostęp                    
 do naturalnego światła, I piętro, 
 wejście po schodach
 Wynajem: 500 zł/ 6h, 700 zł/ do 10h
(ceny netto)

 Z bezpośrednim wyjściem na patio,
umożliwia zorganizowanie konferencji
nawet do 200 osób w układzie
kinowym
 Specyfikacja: 180 m2, dostęp do
naturalnego światła, sala z oddzielnym
wejściem
 Wynajem:  800 zł/ 6h, 1200 zł/ do 10h 
 (ceny netto)

Sala konferencyjno-bankietowa Tosca:
1.

2.

3.

Sala konferencyjno-bankietowa Carmen
1.

2.

3.

Wynajem sprzętu multimedialnego ekran,
rzutnik, flipchart w cenie.



Tradycyjna jednorazowa 22 zł/os. 
kawa, herbata, cytryna
woda niegazowana z cytryną 0,5l/ os.

Słodka jednorazowa 28 zł/ os.
kawa, herbata, cytryna
woda niegazowana z cytryną 0,5l/ os.
ciastka kruche własnego wypieku 3 szt./ os.
mini bezy 3 szt./ os.

Biznesowa jednorazowa 40 zł/ os. 
kawa, herbata, cytryna
woda niegazowana z cytryną 0,5l/ os. 
ciastka kruche własnego wypieku 3 szt./ os.
kanapka dekoracyjna 2 szt./ os.                                          

Tradycyjna uzupełniana 4-6h 30zł/ os. 
kawa, herbata, cytryna
woda niegazowana z cytryną 0,5l/ os.

Słodka uzupełniana 4-6h 48 zł /os. 
kawa, herbata, cytryna
woda niegazowana z cytryną 0,5l. /os.
ciastka kruche własnego wypieku 3 szt./os.
mini bezy 3 szt./os.

Biznesowa uzupełniana 4-6h 55 zł /os. 
kawa, herbata, cytryna
woda niegazowana z cytryną 0,5l. /os. 
ciastka kruche własnego wypieku 3 szt. /os.
mini bezy 3 szt. / os.
kanapka dekoracyjna 2 szt. /os. 

Podane ceny są cenami netto.

Przerwa kawowa



Dodatkowo do przerwy kawowej polecamy:

Bufet finger-food 40 zł/os. netto

Krakersy z pastami

Pasztet własnego wyrobu z żurawiną            
 na grzance 1 szt./os.

Mini ciasteczka francuskie z pomidorami                
i mozzarellą 1 szt./os.

Mini ptysie wytrawne nadziewane pastami

Mix kanapek koktajlowych 2 szt./os.
 
Zachęcamy do rozszerzenia menu 
o dodatkowe propozycje:

Paluszki warzywne z dipem czosnkowym 8 zł
porcja 

Wytrawne tartinki z kremowym nadzieniem-
zapiekane 9 zł/szt.

Koreczki bankietowe wytrawne (różne
rodzaje) 7 zł/szt. 

Mini bruschetta z pomidorami                              
i bazylią 9 zł/szt.

Podane ceny są cenami netto.

Przekąski



Lunch serwowany 57 zł/os. 

Zupa (do wyboru jedna pozycja)
Krem pomidorowy z grzankami  
    

Krem z białych warzyw

Krem z brokułów z prażonymi migdałami   
 
Danie główne (do wyboru jedna pozycja) 
                                                                                                                                                                                                     

Kotlet schabowy, kapusta zasmażana, puree
ziemniaczane
 

Grillowany filet z kurczaka nadziewany
chorizo, puree ziemniaczane i fasolka
szparagowa
 

Karkówka wieprzowa w sosie własnym             
 z ziemniakami puree i fasolką szparagową.

Lunch wegetariański 
Panierowany camembert z ziemniakami
puree i coulisem żurawinowym

Papryka faszerowana kuskusem 

Duszony pomidor podany z tapenadą
oliwkową, podany na kaszy kuskus

Woda 15 zł 1l.
Sok pomarańczowy 18 zł 1l.

Podane ceny są cenami netto.

Lunch biznesowy



Lunch bufetowy 95 zł/ os. 

Zupa 
Krem pomidorowy 
      

 
Dania główne:                                                                                                                          
Grillowany filet z kurczaka z pieczarkami

Pieczeń z szynki z sosem mięsnym
ziemniaki pieczone w ziołach, 
ryż biały, warzywa na parze

Desery własnego wypieku:
Szarlotka
Sernik drożdżowy z kruszonką

Wymień danie główne na danie
wegetariańskie
Danie główne:
Makaron penne z pietruszką, oliwą
czosnkową i tofu 

Woda 15 zł 1l.
Sok pomarańczowy 18 zł 1l.

Podane ceny są cenami netto.

Lunch bufetowy



śniadanie w cenie noclegu

Do Państwa dyspozycji oddajemy 27 pokoi  
 w zróżnicowanych standardach. 
Wszystkie pokoje spełniają kryteria
trzygwiazdkowego hotelu.  

Pokoje  / cena za dobę

Pokój jednoosobowy- 220 zł
Pokój dwuosobowy-  300 zł
Pokój dwuosobowy  de luxe- 318 zł
Apartament dla jednej osoby- 337 zł
Apartament dla dwóch osób-  350zł
*ceny regularne ustalane indywidualnie uzależnione od
ilości osób

Baza noclegowa

 
Podane ceny są cenami netto.



Wyjątkowa lokalizacja Hotelu
Opera, w samym centrum
Tarnowskich Gór, to tylko

jeden z argumentów
przemawiających za

organizacją konferencji,
szkoleń, prezentacji,

firmowych bankietów i
spotkań biznesowych właśnie

w naszym obiekcie.

Skontaktuj się z nami,
chętnie odpowiemy na

wszystkie pytania 
i dopasujemy ofertę dla

Twoich potrzeb:
 

Manager: 695 067 372
hotelopera@wp.pl


