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Szanowni Państwo,
z przyjemnością przedstawiam ofertę konferencyjną Hevelianum. Dysponujemy dwoma salami konferencyjno-bankietowymi (200 i 50 osób), znajdującymi się w Wozowni Artyleryjskiej – klimatyzowanym obiekcie z zapleczem restauracyjnym, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
A także kilkoma mniejszymi salami usytuowanymi w historycznych obiektach Hevelianum.
Zachęcamy do organizowania u nas konferencji, warsztatów i szkoleń, spotkań biznesowych i integracyjnych. Duży teren wokół może również posłużyć do realizacji pikników, zawodów, programów tv,
pokazów, targów i wielu innych wydarzeń.
Na parterze Wozowni Artyleryjskiej mieści się restauracja Wozownia Gdańska, świadcząca usługi
cateringowe (https://wozowniagdanska.pl/). Orientacyjne koszty to: przerwa kawowa – od 24 zł/os.,
lunch – od 35 zł/os. Szczegółowymi informacjami dotyczącymi imprez wieczornych czy bankietów
służy restauracja.
Goście chwalą sobie lokalizację Hevelianum na Górze Gradowej – w centrum miasta, a jednocześnie
na terenie parku, w kontakcie z naturą, z najlepszym punktem widokowym na Stare i Główne Miasto.
Położenie jest istotne również z przyczyn komunikacyjnych. Niezmotoryzowani dotrą do Hevelianum
10-minutowym spacerem od strony dworca PKP czy przystanku tramwajowego przy placu Zebrań
Ludowych. A użytkownicy aut mogą skorzystać z płatnego parkingu, znajdującego się w odległości 15
metrów.
Zapraszam do Hevelianum

Wyposażenie
• wszystkie sale: stoły, krzesła, multimedia (projektor, ekran, laptop, flipchart)
• sale w Wozowni Artyleryjskiej: system nagłaśniający (2 mikrofony bezprzewodowe oraz dodatkowe
monitory), lada recepcyjna, wieszaki na ubrania oraz węzeł sanitarny
• sala HAXO w Wozowni Artyleryjskiej: ściana z monitorów wizyjnych, zbudowana z 9 ekranów
plazmowych.

Koszty wynajmu/organizacji wydarzenia:
WOZOWNIA ARTYLERYJSKA codziennie wg kalendarza wydarzeń

SALA HAXO

200 miejsc

SALA
STRAKOWSKIEGO

do 4 h: 1500 zł netto, powyżej 4 h: 2000 zł netto

30 miejsc
50 miejsc

SALA HAXO

do 8 h: 800 zł netto

do 4 h: 1000 zł netto, powyżej 4 h: 1500 zł netto

SALA STRAKOWSKIEGO (2 piętro)
17,41 m

19,41 m
1 m / wysokość: 2,57 m

5,22 m
2,04 m

wysokość: 2,87 - 2,90 m

13,43 m

2,04 m

2,19 m

5,16 m

1 m / wysokość: 2,57 m

1,93 m

13,58 m

SALE W HISTORYCZNYCH BUDYNKACH
poniedziałki bez ograniczeń, a w pozostałe dni po godz. 16.00

SALA KOLUMBA

30-40 miejsc

do 4 h: 320 zł netto, powyżej 4 h: 640 zł netto

SALA HEWELIUSZA

25 miejsc

do 4 h: 240 zł netto, powyżej 4 h: 480 zł netto

SALA PITAGORASA

20 miejsc

do 4 h: 200 zł netto, powyżej 4 h: 400 zł netto

ZAPRASZAM DO KONTAKTU
Centrum Konferencyjne Hevelianum
centrumkonferencyjne@hevelianum.pl

