
Oferta konferencyjna 

  

Grupy Montemarco 
 

 



Grupa Montemarco dysponuje 3 obiektami w 

Warszawie 
 

Dedek Park 

Aleja Zieleniecka 6/8, 03-727 Warszawa 

tel.: +48 22 619 77 81 

e-mail: parkhotel@dedek.pl 

 

Villa Montemarco 

Aleja Zieleniecka 6, 03-727 Warszawa 

teren Dedek Park 

tel.: +48 22 619 77 81 

e-mail: parkhotel@dedek.pl 

 

Montemarco 

ul. Dźwigowa 43, 02-437 Warszawa 

tel.: +48 22 863 48 22  

e-mail: hotel@montemarco.pl 

 

www.montemarco.pl 
 



Dedek Park  

przy Stadionie Narodowym 



Lokalizacja: Dedek Park znajduje się w Parku Skaryszewskim, naprzeciwko 

Stadionu Narodowego, przy Jeziorku Kamionkowskim. 

 

Noclegi: 24 pokoje (14 jednoosobowych, 10 dwuosobowych), osoby 

niepełnosprawne mogą liczyć na dostosowany do ich potrzeb pokój dwuosobowy. 

 

Zwierzęta są mile widziane. 

 

Dodatkowo można wynająć osobną Villę Montemarco – apartament z w 

pełni wyposażoną kuchnią,  połączony z living roomem i dwiema łazienkami dla 

6-7 osób. 

 

Oferujemy 4 wielofunkcyjne sale konferencyjne różnej wielkości, z pełnym 

wyposażeniem audiowizualnym: nagłośnieniem, rzutnikiem do slajdów i pisma, 

projektorem multimedialnym, ekranem, flipchartem. Wszystkie sale posiadają 

bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do Internetu. 

 

Catering: możliwość zorganizowania cateringu z pełną obsługą kelnerską, z 

indywidualnie ustalanym menu (również: wegetariańskim, bezglutenowym, 

dietetycznym). 

Polecamy doskonałe ciasta i torty tematyczne z naszej Manufaktury Tortów. 



Sale konferencyjne 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.). 
 



Tylko u nas mogą Państwo 
 

  

• wynająć sale na całodniowe wydarzenie, bez 

dodatkowych opłat za każdą kolejną godzinę 

osobno! 

 

•  posadzić swoje własne drzewo na naszej działce 

w Parku Skaryszewskim (wyjątkowy akcent 

ekologiczny konferencji lub wydarzenia). 



Cennik wynajmu: 

 

• Sala Bankietowa: 1000 zł, 

• Sala Adam: 500 zł, 

• Sale Ewa i Szymon: 300 zł. 

 

Ceny cateringu ustalamy indywidualnie, w zależności od 

wielkości i rodzaju zamówienia. 

 

Podczas rezerwacji noclegów grupowych oferujemy 

możliwość negocjacji rabatów cenowych. 

 

Oferujemy szczególnie atrakcyjne ceny podczas współpracy 

długoterminowej. 



Montemarco w dzielnicy Włochy 



Lokalizacja: w pobliżu trasy poznańskiej, w odległości zaledwie 15 minut jazdy od 

centrum i 10 minut od Lotniska Chopina: 

 

Noclegi: 22 pokoje (11 jednoosobowych, 11 dwuosobowych). 

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dostosowany do ich potrzeb pokój 

dwuosobowy. 

 

Zwierzęta są mile widziane 

 

W Montemarco znajduje się restauracja z menu inspirowanym kuchnią polską i 

francuską. Sala restauracyjna pomieści do 50 osób i może być również miejscem 

spotkania. 

 

Montemarco dysponuje salą konferencyjną dla grup do 50 osób, ze standardowym 

wyposażeniem (nagłośnienie, flipchart, ekran multimedialny), które można 

rozszerzyć. 

 

Cennik wynajmu: 

 

Sala konferencyjna Montemarco: 1000 zł 

Sala restauracyjna Montemarco: cena ustalana indywidualnie (przy zamówieniach 

cateringowych dla grupy oferujemy salę bezpłatnie). 

 

 

 

 
 
 



Kontakt 
 

Monika Otłowska 

Manager Grupy Montemarco 

monika.otlowska@montemarco.pl 

+48 502 330 084 

 

 

 

 

Zapraszamy na nasze strony: 

 

Montemarco  

Wesele Życia 

 Montemarco Lifestyle na Facebooku 

http://www.montemarco.pl/
http://www.weselezycia.pl/
http://www.weselezycia.pl/
https://www.facebook.com/MontemarcoLifestyle?ref=hl
https://www.facebook.com/MontemarcoLifestyle?ref=hl


Galeria zdjęć Dedek Park 

Dedek Park od  frontu Sala Bankietowa Pokój dwuosobowy 

Sala Adam Catering w Dedek Park Catering w Dedek Park 



Patio Dedek Park 

Villa Montemarco 
Recepcja Dedek Park 

Patio Dedek Park 



         Galeria zdjęć Montemarco – sala 

restauracyjna 



Pokój dwuosobowy w Montemarco Pokój jednoosobowy w Montemarco 

Sala konferencyjna w Montemarco Sala konferencyjna w Montemarco 


