
Osada Śnieżka to obiekt o wyjątkowym charakterze. 
Położony pośród karkonoskich łąk i lasów, będzie idealnym 
miejscem na spektakularne wydarzenie. Aż 7 hektarów 
terenu zielonego daje nieskończone możliwości aranżacji 
nietuzinkowej imprezy. Kompleks złożony jest z części 

hotelowej oraz wolnostojących domków. Obiekt oferuje 
także funkcjonalną przestrzeń konferencyjną. Po godzinach 
uczestnicy mogą skorzystać ze strefy SPA & Wellness, zre-
laksować się w Zakątku Lapońskim czy też zorganizować 
ognisko na terenie Osady.

Osada Śnieżka
ŁOMNICA K. KARPACZA

DLACZEGO MY?

Duży plener z możliwością  
nietypowych realizacji – imprez 

sportowych, zlotów motoryzacyjnych, 
eventów firmowych

Nastrojowe kominki  
w apartamentach

Wyjątkowy Zakątek Lapoński –  
świetne miejsce na wieczorne  

spotkanie w saunie, balii i na ognisko

Bliskość szlaków turystycznych  
i rowerowych – idealnych  

na integrację

M I 
C E

300 m2 przestrzeni  
biznesowej

250 uczestników  
konferencji

3 sale konferencyjne

1140 miejsc  
noclegowych

336 pokoi  
i apartamentów

300 miejsc  
postojowych

3 restauracje  
w tym 1 a’la carte

Kominki  
w apartamentach

Zakątek Lapoński z sauną  
naturalnie opalaną drewnem

SPA Osada  
Śnieżka Beauty

Strefa 
basenowa

Strefa  
saun



POŁOŻENIE 

Osada Śnieżka jest idealnym miejscem 
na aktywną integrację pracowników 
oraz spotkania biznesowe w licznym 
gronie. Dzięki 7 hektarom terenu zie-
lonego wokół obiektu jesteśmy w sta-
nie przygotować najbardziej fantazyjny 
event – zarówno na świeżym powie-
trzu, jak i pod dachem namiotu. Sam 
obiekt mieści się w malowniczej części 
Karkonoszy, w niewielkiej miejscowo-
ści Łomnica. Na wyciągnięcie ręki  
są tu liczne szlaki piesze i rowerowe  
oraz największe atrakcje regionu. 

KUCHNIA

Regionalne potrawy oraz obfity bufet 
to znak rozpoznawczy restauracji Miód 
Malina. Sam Szef Kuchni ustala tu 
menu dla grup zorganizowanych. 
Po absorbującym szkoleniu zaprasza-
my do włoskiej Restauracji Albero,  
w której można skosztować wyśmieni-
tych dań skomponowanych  
ze śródziemnomorskich składników  
lub spróbować finezyjnych drinków  
i piwa z regionalnych browarów.

USŁUGI HOTELOWE

Poza podstawowymi świadczeniami 
zapewniamy również profesjonalną 
pomoc przy organizacji zaplecza 
integracyjnego. Organizacją Państwa 
eventu zajmuje się dedykowany 
event manager, który odpowiednio 
zaplanuje zarówno czas, jak  
i przestrzeń spotkania. Indywidualne 
podejście, pełne zaangażowanie oraz 
współpraca z wyselekcjonowanymi 
pośrednikami pozwala na stworzenie 
niezapomnianych wrażeń i zawiązanie 
relacji biznesowych na lata.

CZAS WOLNY

W celu zachowania równowagi mię-
dzy intensywnym programem szko-
lenia a zasłużonym odpoczynkiem, 
proponujemy naszym Klientom szereg 
dodatkowych atrakcji. Strefa wellness 
z dostępem do basenu, trzech ro-
dzajów saun, jacuzzi oraz tepidarium 
z tężnią solną pozwalają na osiągnię-
cie pełnej regeneracji w niedługim 
czasie. Proces odnowy biologicznej 
można również dopełnić odprężają-
cym masażem w jednym z naszych 
profesjonalnych gabinetów SPA.
 

Z przyjemnością informujemy, że od 2019 roku współpracujemy 
z Osadą Śnieżka w zakresie organizowania konferencji i szkoleń. 
Wysoki poziom obsługi, zaangażowania pracowników, warunki 
infrastrukturalne hotelu oraz jego położenie są bardzo pomocne  
w osiąganiu pełnej satysfakcji naszych klientów. Pragniemy podzię-
kować Osadzie Śnieżka za współpracę i w przyszłości zamierzamy 
nadal korzystać z usług hotelu. [...]”

Firma Polpharma

“



SALE KONFERENCYJNE

Sala 1 
90 m2

80 os. 26 os. 60 os. 50 os.

Sala 2
78 m2

60 os. 18 os. 35 os. 50 os.

Sala 3
54 m2

20 os. 8 os. - 30 os.

Sala 1+2
168 m2

250 os. 50 os. 100 os. 150 os.

Sala  1+2+3
300 m2

250 os. 50 os. 100 os. 170 os.

teatralny szkolny podkowa bankietowy

Sala 1
układ teatralny 80 os.
90 m2

Przykładowy  
układ

SALA 1



Górskie Resorty to grupa reno-
mowanych obiektów w malow-
niczych zakątkach polskich gór. 
Wyróżniają je nie tylko starannie 
wyselekcjonowane lokalizacje, 
ale też przestronne i komfor-
towe wnętrza oraz serwis na 
najwyższym poziomie. W naszej 
zróżnicowanej, nowoczesnej 
bazie hoteli i aparthoteli Goście 
znajdą wszystko, co potrzebne – 
zarówno do udanego spotkania 
biznesowego, jak i wypoczynku. 
Jako grupa stawiamy przede 
wszystkim na profesjonalne po-
dejście do Gościa oraz unikalne 
doświadczenia, możliwe dzięki 
ofercie szytej na miarę.

KRAKÓW

www.osada-sniezka.pl

Instagram

Facebook

ul. Spacerowa 13
58-508 Łomnica
mice@osada-sniezka.pl
+48 600 515 020

KONTAKT

GÓRSKIE RESORTY

www.gorskie-resorty.pl


