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Szanowni Państwo, 

 

Wybór miejsca na spotkanie firmowe, biznesowe czy prasowe, jest 

kluczowy. Prestiż lokalizacji, odpowiednie przygotowanie sali, 

profesjonalna obsługa i dobry catering przyczyniają się do sukcesu 

spotkania – i  właśnie my go zapewniamy.  

 

Łączymy świetną organizację z szybkością działania. Doradzamy 

najlepsze rozwiązania logistyczne i budżetowe.  

 

Zapraszamy na spotkanie w naszych obiektach, aby w pełni 

poznać zalety wszystkich sal. 

 
Monika Otłowska 

Główny Manager Grupy Montemarco 

monika.otlowska@montemarco.pl 

+ 48 502 330 084 

                                                                                                        
 
 
     



Grupa Montemarco dysponuje 6 salami odpowiednimi na grupowe spotkania 

firmowe, prasowe czy kameralne spotkania biznesowe.  

 

Prestiż lokalizacji zapewnią 4 sale różnej wielkości w Dedek Park, obiekcie 

położonym w Parku Skaryszewskim, przy Stadionie Narodowym i Teatrze 

Powszechnym. 

 

Sale konferencyjne w Dedek Park 

 

Sala Bankietowa, powierzchnia 280 m², mieści do 300 osób, możliwe ustawienia  

sali: teatr  (300 osób), podkowa (60 os.), wspólny stół (60 os.). Sala klimatyzowana z 

wyjściem na taras. 

Sala Szymon, powierzchnia 18 m², mieści do 10 osób, możliwe ustawienia sali: 

wspólny stół, teatr 

Sala Ewa o powierzchni 19 m², mieści do 12 osób, możliwe ustawienie sali: podkowa, 

teatr. 

Sala Adam o powierzchni 45 m², maksymalna pojemność 40 osób, możliwe 

ustawienie sali: teatr (40 os.), podkowa (30 os.), wspólny stół (25 os.). 

 

Dodatkowo można wynająć Villę Montemarco na terenie Dedek Park – 

nowoczesny, osobny apartament dla 6-7 osób. 

 



 

Kameralną atmosferę zapewnią 2 sale obiektu Montemarco, doskonale 

skomunikowanego z Dworcem Zachodnim i Lotniskiem Chopina. 

 

Montemarco dysponuje salą konferencyjną dla grup do 50 osób, a także salą 

restauracyjną również na 50 osób. 

 

 

W obu obiektach w Dedek Park i Montemarco zapewniamy catering ustalany 

indywidualnie, w zależności od preferencji smakowych, potrzeb dietetycznych i 

budżetu spotkania.  

 

Oba obiekty posiadają miejsca parkingowe i znajdują się w otoczeniu lub sąsiedztwie 

zieleni parkowej.  

 

Wszystkie sale konferencyjne Grupy Montemarco są wynajmowane na całodniowe 

wydarzenia, których długość ustalamy z Państwem.  
 
 
 
 
 
 
 



Cennik wynajmu: 

 

Sala Bankietowa: 1000 zł, 

Sala Adam: 500 zł, 

Sale Ewa i Szymon: 300 zł. 

 

Sala konferencyjna Montemarco: 1000 zł 

Sala restauracyjna Montemarco: cena ustalana indywidualnie (przy zamówieniach 

cateringowych dla grupy oferujemy salę bezpłatnie). 

 

Kontakt: Monika Otłowska 

Główny Manager Grupy Montemarco 

monika.otlowska@montemarco.pl 

+ 48 502 330 084 
 

 

www.montemarco.pl 

 


