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Oferta organizacji grilla 
 

Hotelu & Spa Antyczny Dwór *** 
& 

Ośrodek wypoczynkowy Słoneczny Brzeg 

Zapraszamy do organizacji spotkania firmowego wraz z kolacją grillową w Hotelu 
Antyczny Dwór*** . 

Jako jeden z niewielu hoteli mamy doskonałe miejsce na organizację takiego pikniku z grillem 
dla firm ,rodzin i znajomych. 

Chaty i altany grillowe w zacisznym miejscu, z dala od zgiełku, rozbudowana baza noclegowa 
z komfortowymi pokojami, smaczna kuchnia oraz profesjonalna obsługa oparta na wieloletnim 

doświadczeniu to nasze atuty.  
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Posiadamy doskonałe zaplecze rekreacyjne – boisko do piłki plażowej, akwen wodny, plac 
zabaw dla dzieci oraz domki letniskowe. 

Poddaj się urokowi tego miejsca i zorganizuj grill firmowy w Naszym Obiekcie dla 
pracowników lub rodziny. 

MENU GRILLOWE – 110 netto/ OSOBA 

Dania z grilla (3 do wyboru): 

• szaszłyki  
• kiełbasa 
• kaszanka 

• karkówka 
 

 

Dodatki do grilla na ciepło ( 1 do wyboru): 

• warzywa grillowane mix 
• ziemniaczki pieczone 
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Dodatki do grilla na zimno: (dwie sałatki do wyboru) 

• sałatka z pomidora i cebulki 
• sałatka grecka 
• sałatka cezar 
• sałatka ziemniaczana 
• sosy, pieczywo 

 

 

Napoje: 

• woda mineralna z miętą i cytryną 
• soki owocowe (jabłkowy i pomarańczowy) 

Dodatkowo na życzenie gości obsługa grilla przez naszego kucharza (150 zł) 

Beczka piwa 30l - 300 zł 
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Do dyspozycji w naszym Hotelu ponad 120 miejsc noclegowych w pokojach  2-, 3 oraz 4-
osobowych oraz w luksusowych Apartamentach. 
W każdym pokoju znajdują się stylowe meble, TV , łazienka z WC, prysznicem i umywalką oraz 
darmowe WiFi . 
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W okolicy ponadto znajdują się :  
- Rezerwat Bór i Strzelnica Bór,  
- przystanki autobusowe w odległości 50 metrów od hotelu,  
- stacja PKP Głogów Małopolski  - 2 km od hotelu, 
- miasto Rzeszów z licznymi atrakcjami turystycznymi 
- miasto Łańcut itp. 
 
 
 
Dla stałych Firm i Grup zorganizowanych oferujemy atrakcyjne rabaty. 
Wystawiamy Faktury Vat. 
 
 
O więcej szczegółów prosimy o kontakt: 
tel: 17 859 47 14,  
email: hotel@antycznydwor.pl 

 

 
 

 

 

 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: 
www.antycznydwor.pl 

 
Z poważaniem 

Recepcja Hotelu & Spa Antyczny Dwór 
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