
Villatoro - wyjątkowe miejsce dla biznesu

Spotkania biznesowe

Konferencje i przyjęcia firmowe

Miejsce spotkań i bankietów

 Villatoro to oryginalna restauracja fine dining ze stylowym hotelem butikowym znajdująca się w Zgo-
rzelcu, tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Atmosferę tego miejsca tworzą wnętrza urządzone w stylu 
art déco, ale przede wszystkim wykwalifikowany i pełen pasji zespół, który z zaangażowaniem dba        
o każdy szczegół pobytu gości. Restauracja jest interesującym miejscem na spotkanie biznesowe          
w mniejszym lub większym gronie, a jej sala balowa mogąca pomieścić 200 osób, wyposażona w nowo-
czesny sprzęt multimedialny, spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających organizatorów kon-
ferencji.

 Ważne rozmowy i negocjacje wymagają odpowiednich okoliczności, spokoju i dyskrecji. Villatoro 
oferuje możliwość separacji sal i stworzenia warunków dopasowanych do charakteru spotkania               
i potrzeb gości. Klienci biznesowi mogą liczyć na pełne wsparcie przy organizacji wizyty oraz doradz-
two w kwestii menu, serwowanych napojów alkoholowych, czy aranżacji sali. Restauracja Villatoro 
słynie z wyszukanych potraw, których kompozycje smakowe udoskonalą każde spotkanie i pozytywnie 
wpłyną na nastrój Twoich partnerów biznesowych. Obiekt oferuje także wiele luksusowych trunków, 
których paleta zaskoczy niejednego znawcę wykwintnych alkoholi.

 Villatoro dysponuje salą balową mieszczącą do 200 osób, która wyposażona jest w nowoczesny 
sprzęt multimedialny, oferując możliwość indywidualnej aranżacji przestrzeni. Wystrój sali, wyśmienita 
kuchnia i doskonała obsługa nadadzą prestiżu każdemu wydarzeniu biznesowemu, jak i spotkaniom 
integracyjnym współpracowników. Niewątpliwą zaletą obiektu w przypadku organizacji wydarzeń       
ze znaczą liczbą uczestników, jest również parking mieszczący do 200 samochodów. Oprócz tego 
wydzielony został również specjalny strzeżony parking dla kadry kierowniczej/organizatorów wydarzeń 
(np. członków zarządu) oraz gości VIP. 
W ramach szerszej oferty Villatoro może zapewnić 300 miejsc noclegowych, w tym w pokojach o stan-
dardzie premium.

 Villatoro wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta i oferuje kompleksowe wspar-
cie przy organizacji spotkań, lunchy i kolacji biznesowych, przyjęć integracyjnych i bankietów firmo-
wych oraz prestiżowych konferencji. Jeżeli poszukujesz miejsca, które zachwyci Twoich partnerów, kon-
trahentów oraz współpracowników, Villatoro w Zgorzelcu jest właściwym wyborem. 



SALA BANKIETOWA      540m       200       
• rzutnik x 2
• ekran x 2
• wifi
• klimatyzacja

• nagłośnienie
• mikrofon
• laptop
• flip chart
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SALA WITRAŻOWA         20m        20
• rzutnik 
• ekran
• wifi
• klimatyzacja

• flip chart
• bar
• zaciemnienie

2

SALA PREMIER               40m        30
• rzutnik 
• ekran
• wifi
• klimatyzacja

• flip chart
• bar
• zaciemnienie

2

ORANŻERIA                   65m        30
• rzutnik 
• ekran
• wifi
• klimatyzacja

• nagłośnienie
• mikrofon
• flip chart
• bar
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VIP ROOM                     15m        8
• wifi
• klimatyzacja
• zaciemnienie

• flip chart
• bar

2


