
Wynajem sal konferencyjnych
centrumkonferencyjne@hevelianum.pl
tel. 58 300 08 42 w. 51
tel. kom. 505 303 037

SALE 
KONFERENCYJNE
NA GÓRZE GRADOWEJ





Na ul. Gradowej, w odrestaurowanej, XIX-wiecznej Wozowni Artyleryjskiej znajdą 
Państwo dwie sale konferencyjno-bankietowe, na 200 i 50 osób. Mamy także kilka 
mniejszych sal usytuowanych w historycznych obiektach rozlokowanych na terenie 
Góry Gradowej.

Do dyspozycji gości jest parking oraz tereny zielone wokół zabytków, na których moż-
na zorganizować plenerowe atrakcje. Dodatkowym atutem lokalizacji są punkty wi-
dokowe na Stare i Główne Miasto.

Sale są klimatyzowane, wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, dostoso-
wane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także posiadają zaplecze gastrono-
miczne – restaurację Wozownia Gdańska, która może świadczyć usługi cateringowe.

Wozownia Artyleryjska

SALA HAXO
200 miejsc | do 4 h: 1500 zł netto, powyżej 4 h: 2000 zł netto

SALA STRAKOWSKIEGO
30 miejsc | do 8 h: 800 zł netto
50 miejsc | do 4 h: 1000 zł netto, powyżej 4 h: 1500 zł netto

Sale w pozostałych obiektach historycznych

SALA KOLUMBA
40 miejsc | do 4 h: 320 zł netto, powyżej 4 h: 640 zł netto

SALA PITAGORASA
20 miejsc | do 4 h: 200 zł netto, powyżej 4 h: 400 zł netto



Wynajem sal konferencyjnych
centrumkonferencyjne@hevelianum.pl
tel. 58 300 08 42 w. 51
tel. kom. 505 303 037

SALE 
KONFERENCYJNE
W DOMU ZDROJOWYM





Niepowtarzalny klimat dawnego kurortu, pieczołowicie odrestaurowane wnętrza, bli-
skość plaży, otoczenie przyrody, możliwość noclegu w obiekcie – Dom Zdrojowy to 
idealne miejsce na spotkanie biznesowe!

Znajdą tu Państwo dwie sale do wynajęcia – na 30 i 50 osób – a także przytulną 
przestrzeń na poddaszu do organizacji na przykład mniej formalnych spotkań dla  
30 osób.

Sale są klimatyzowane, wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny, dostosowane 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także posiadają zaplecze gastronomiczne 
– Restaurację Zdrojową, która może świadczyć usługi cateringowe.

 
SALA K1
30 miejsc | do 6 h: 1000 zł netto, każda dodatkowa h: 100 zł netto

SALA K2
50 miejsc | do 6 h: 1500 zł netto, każda dodatkowa h: 100 zł netto

PODDASZE
30 miejsc | do 6 h: 1000 zł netto, każda dodatkowa h: 100 zł netto


