
Umiejscowiony nieopodal piaszczystej plaży obiekt zachwyca wspaniałą lokalizacją 

oraz wyśmienitą kuchnią. To idealne miejsce na spotkania biznesowe połączone 

z relaksem i regeneracją w SPA.

O F E R T A
B I Z N E SOWA

Odkryj Restaurację Słona Woda tworzącą kulinarne serce

pięciogwiazdkowego Hotelu Testa. Delektuj się wybornymi

smakami dań i wyrafinowaną techniką ich podania.

Hotel Testa to miejsce, gdzie minimalizm idzie pod rękę z elegancją, a geometryczna

bryła i proste linie harmonizują z komfortowymi i przytulnymi wnętrzami.

Tuż obok hotelu znajduje się plaża, a nieco dalej molo, Państwowa Galeria Sztuki 

oraz Krzywy Domek.



Zapewniamy autorskie menu idealnie

dopasowane do charakteru konferencji 

i spotkania. Wszystkie dania dopasowujemy

bezpośrednio do preferencji naszych gości.

Chcemy, aby pobyt  w Hotelu Testa był

naprawdę niezapomniany, miał swój własny

klimat i smak. Oferujemy urozmaiconą

przerwę kawową, lunche i kolacje dla grup

oraz własne wypieki w ramach konferencji.

kameralny bankiet (4 okrągłe stoły + bufety) 

·konferencję (ustawienie typu teatr set-up) 

panel dyskusyjny (fotele + stoliki) 

    dla 35 osób,

    dla 40 osób,

    dla 17 osób.

Powiedz nam, jakiego typu spotkanie

zamierzasz zorganizować, a my idealnie je dla

Ciebie przygotujemy! 

Odpowiednio zadbamy o każdy szczegół

związany z ustawieniem mebli. Możemy

zaaranżować na przykład:

Wielofunkcyjna sala o powierzchni 47m2.

Stylowe umeblowanie oraz bogate

wyposażenie w postaci nagłośnienia,

projektora, Smart TV, Internetu, 2

mikrofonów przenośnych, materiałów

piśmienniczych, ekranu oraz klimatyzacji

spełnią oczekiwania najbardziej

wymagających klientów. W sali zapewniony

jest dostęp do światła dziennego.

SALA KONFERENCYJNA (BIBLIOTEKA)

Kameralna sala szkoleniowo-konferencyjna 

o powierzchni 12,5m2. Zapewniony dostęp do

światła dziennego oraz tablica multimedial-

na, Internet, telefon oraz materiały piśmien-

nicze sprawiają, że jest to idealna sala na

spotkania w niewielkim gronie, z możliwością

prowadzenia prezentacji.

SALA BOARDROOM

Hotel Testa to doskonałe miejsce do

organizowania spotkań biznesowych,

szkoleń oraz konferencji w kameralnym

gronie. Można także zaaranżować w nim

panele dyskusyjne oraz kameralne

bankiety. Do dyspozycji naszych gości

pozostają dwie sale.

U S Ł U G I  B I Z N E S O W E



U S Ł U G I  G A S T R O N O M I C Z N E

Po całym dniu pracy zapraszamy także do

Lobby Baru. Szeroki wachlarz kaw, bogata

karta win i koktajli oraz własne desery pozwolą

Ci się zrelaksować lub omówić szczegóły

podczas mniej formalnego spotkania

firmowego.

Zapewniamy także room service, na życzenie

gości podajemy posiłki do pokoi hotelowych.

Oferujemy pyszne i pożywne posiłki 

w kameralnej Restauracji Słona Woda:

śniadanie, firmowy lunch, obiady podczas

szkoleń, bankietową kolację a’la carte, 

a także dania przygotowane na potrzeby

imprez prywatnych oraz biznesowych. 

W restauracji może zmieścić się 30 osób.



D O D A T K O W E  U S Ł U G I

rozliczenia konferencji / szkoleń DDR,

usługi pralnicze,

przyjęcia gwiazdkowe, noworoczne, 

kolacje i wykłady motywacyjne,

transfery (dworzec PKP, lotnisko),

prasę codzienną.

     jubileuszowe,

Gdy nadchodzi złocista jesień, przestrzeń pod

Hotelem Testa ubarwiają kolorowe auta.

Specjalnie dla miłośników pojazdów

zabytkowych, przygotowujemy dodatkową

atrakcję w postaci ekspozycji eleganckich

retro samochodów, które – jak twierdzą

wszyscy pasjonaci  – naprawdę mają „to coś”.

Ponadto, oferujemy dla klientów 

biznesowych:

Do dyspozycji gości jest także monitorowany 

parking, znajdujący się bezpośrednio na

terenie hotelu. W sezonie zapraszamy do

naszego ogrodu, gdzie na komfortowych

leżakach można odpoczywać i organizować

mniej oficjalne spotkania firmowe.



N O C L E G I  K O R P O R A C Y J N E

Apartament, który w założeniu dedykowany

jest całym rodzinom, z powodzeniem może

stanowić miejsce noclegowe dla klientów

biznesowych. To trzypokojowy i jednocześnie

największy apartament w Hotelu Testa,

składający się z dwóch sypialni, w tym jednej

z piętrowym łóżkiem.

APARTAMENT FAMILY

Minimalizm i wysublimowana elegancja – tak

w skrócie można określić piękny pokój o

powierzchni 18 m2. Przeznaczony jest on dla

dwóch osób lub tylko dla jednej, która

potrzebuje nieco więcej przestrzeni oraz

prawdziwej regeneracji..

POKÓJ DWUOSOBOWY STANDARD

Stylowy i przestronny pokój, idealny dla

dwóch osób. Nowocześnie zaaranżowana

przestrzeń zaskakuje przytulnością, pomimo

sporego metrażu. W pokoju znajduje się

dodatkowo rozkładana sofa wypoczynkowa,

gdzie mogą nocować kolejne dwie osoby.

POKÓJ DWUOSOBOWY DELUXE

Na naszych Gości czeka 13 pokoi

dwuosobowych, 2 pokoje jednoosobowe

oraz 3 przestronne apartamenty 

o powierzchni  53 m2. 

Oferujemy kilka rodzajów noclegów:

KAŻDY POKÓJ WYPOSAŻONY ZOSTAŁ W:

telewizor LCD,

Wi-Fi,

telefon,

budzik z USB, 

klimatyzację,

mini bar,

czajnik,

sejf

zestaw do prasowania,

zestaw mini kosmetyków.

Każdy z nich jest elegancki, nowoczesny,

a jednocześnie bardzo kameralny, dzięki

czemu można przyjemnie odprężyć się po

spotkaniach firmowych.



Oferujemy regenerujące i dotleniające

zabiegi na twarz i ciało, odprężające

masaże, orzeźwiający relaks w jacuzzi 

i saunie, a także poprawiające kondycję

ćwiczenia w sali fitness. Pomogą one

uporać się Tobie ze spadkami nastroju,

rozładują długotrwały stres, a przy okazji

ukoją zmysły i sprawią, że powrócisz do

domu z nowymi siłami.

Pomiędzy szkoleniami a spotkaniami

firmowymi warto znaleźć chwilę na

relaks oraz zabiegi w SPA. Dla naszych

gości biznesowych oferujemy

preferencyjne ceny związane z

dostępem do strefy SPA & Wellness.

S P A  &  W E L L N E S S



ul. Jana Kilińskiego 11A 

81-772 Sopot

tel. +48 58 717 68 50

tel. +48 58 717 68 51

kom. +48 722 221 216

info@hoteltesta.pl

slonawoda.pl

hoteltesta.pl


