KOLARZE NA START
MANCHESTER

CEL: integracja grupy, wprowadzanie nowych pracowników
GRUPA: 10 -20 osób, pracownicy średniego szczebla
TERMIN: maj, czerwiec, sierpień, wrzesień
DŁUGOŚĆ WYJAZDU: 2-3 dni
CENA: od 2 650 zł/os.

HOTEL

PARK INN BY RADISSON MANCHESTER CITY
CENTRE****
Cheetham Hill Road - M4 4EW
Manchester
tel.: +48 48 666 16 00

Jest to nowoczesny hotel, otwarty w 2009 r., położony w centrum
Manchesteru. Nowoczesne pokoje posiadają panoramiczne okna
z widokiem na miasto, a także całodobową obsługę pokoju.
Dysponują także zestawem do przygotowywania kawy i herbaty.
Restauracja hotelowa RBG Bar & Grill serwuje zdrowe posiłki
z grilla. Można także skorzystać z ogrzewanego tarasu. Hotel dostał
odznaczenie World Class Service Standard, za wyróżniającą się
obsługę w hotelu.
Liczba pokoi: 252
Udogodnienia: spa, basen kryty, siłownia, masaż
Internet: bezpłatny, bezprzewodowy, dostępny w całym hotelu

LOKALIZACJA
Dzielnica Green Quarter
5 minut spacerem od centrum
handlowego Arndale Centre
5 minut spacerem od stacji kolejowej
Victoria Station
10 minut spacerem od centrum miasta

HOTEL

SALE KONFERENCYJNE

PICCADILLY

CASTLEFIELD

DEANSGATE

Wymiary:

Wymiary:

Wymiary:

90 m2 (12 m x 7,5 m)

41 m2 (6,3 m x 6,5 m)

36 m2 (5,6 m x 6,5 m)

Ustawienia:

Ustawienia:

Ustawienia:

Teatralne

60 miejsc

Teatralne

24 miejsca

Teatralne

20 miejsc

Bankietowe

35 miejsc

Bankietowe

18 miejsc

Bankietowe

14 miejsc

Jeden stół

24 miejsca

Jeden stół

16 miejsc

Jeden stół

12 miejsc

W hotelu znajduje się 5 sal konferencyjnych. Sale są klimatyzowane, posiadają rzutniki multimedialne, flipcharty i nagłośnienie.
Sale konferencyjne posiadają dostęp do naturalnego światła.

WYŻYWIENIE

RGB BAR&GRILL
Restauracja hotelowa RBG Bar & Grill oferuje lokalne dania
ze świeżych składników. Każdy posiłek jest obfity i zdrowy
począwszy od grillowanych kawałków mięsa i ryb, poprzez
pyszne zupy, aż po świeże sałatki.
Specjalnością restauracji są własnoręcznie robione, lokalne
hamburgery przygotowywane na specjalnym grillu „Lava Rock
Grill”, a także soczyste steki.
W godzinach porannych restauracja serwuje pełne, angielskie
śniadanie w formie bufetu.
Goście stylowego, nieformalnego baru mogą także zrelaksować
się na ogrzewanym tarasie.

WYŻYWIENIE

ZINC RESTAURANT

ROOM RESTAURANT

Restauracja zlokalizowana jest w centrum Manchesteru.
Można skorzystać z ogródka przed restauracją, skąd rozciąga
się widok na tętniący życiem plac Shambles square.

Ten nowoczesny lokal, łączący restaurację z coctail barem,
znajduje się przy popularnej ulicy King Street w centrum
Manchesteru. Wystrój restauracji jest utrzymany w stylu retro
z dodatkiem oryginalnych zabytkowych mebli.

Restauracja słynie z najlepszych steków w mieście, mięso
pochodzi tylko z angielskich sprawdzonych hodowli. Szef kuchni Michael Cairns przyrządza steki na węglowych i drzewnych
grillach, a podaje je ze świeżymi sałatami lub opiekanymi
ziemniaczkami.

Szefem kuchni jest Pete Taylor, dzięki któremu restauracja
uplasowała się na 6. miejscu w rankingu The Best Restaurants
in Manchester w 2013 roku. Serwuje ona dania kuchni
brytyjskiej, wyróżniającymi potrawami są koktajl z krabów
i krewetek oraz kaczka w sosie z pomarańczy.

ATRAKCJE

ZAWODY KOLARSKIE

MANCHESTER UNITED

Zapraszamy Państwa na tor kolarski National Cycling Center.
Jest to obiekt, na którym trenuje na co dzień kadra narodowa
Wielkiej Brytanii, która zdeklasowała swoich rywali na
Igrzyskach Olimpijskich w Londynie zdobywając 9 medali.

Swoje mecze na Old Trafford Manchester United rozgrywa od
1910 roku, z przerwą na czas odbudowy po bombardowaniu
z II wojny światowej.

Grupa zostanie zaopatrzona w specjalne stroje kolarskie, każdy
otrzyma rower, kask oraz buty. Instruktorzy przeprowadzą
szybkie szkolenie jak bezpiecznie przemieszczać się po torze.
Uczestnicy będą rywalizować w przejeździe indywidualnym
na czas oraz w wyścigu ze startu wspólnego. Aktualne czasy
zawodników będą wyświetlane na ekranach zlokalizowanych
na hali.
Po treningu zaprosimy na lunch. Menu będzie specjalnie
przygotowane zgodnie z zaleceniami sportowych dietetyków.
Po lunchu będzie można obejrzeć trening reprezentacji
Wielkiej Brytanii (jest to uzależnione od terminu wizyty).

Dziś to największy stadion Premier League, ze wszystkimi
miejscami siedzącymi i zadaszonymi. Stadion bywa nazywany
Teatrem Marzeń, dlatego będąc w Manchesterze nie sposób
nie odwiedzić tego obiektu.
Proponujemy dwie opcje:


Oglądanie jednego z meczów drużyny Manchester United,
możemy zaproponować miejsca z dostępem do cateringu
podczas spotkania.



Zwiedzanie stadionu, z możliwością wejścia na murawę
boiska, do szatni zawodników oraz muzeum.

ATRAKCJE

PUB TOUR
Pub Tour jest obowiązkowym punktem zwiedzania Wielkiej
Brytanii, ponieważ to właśnie piwo jest tutaj najbardziej
popularnym trunkiem.
W Anglii w sumie warzy się łącznie około 2000 różnych odmian
piwa, często lokalnych i unikatowych. Podczas naszego spotkania
poznają Państwo sekrety produkcji piwa oraz dowiedzą się jakie
są najbardziej popularne odmiany i czym różnią się od siebie.
Zwiedzając kolejne puby będzie można degustować różnego typu
piwa: porter, stout czy lager.
Możemy zorganizować wizytę w jednym z lokalnych browarów.

LOKALIZACJA I TRANSPORT

LOKALIZACJA HOTELU I ATRAKCJI

TRANSPORT
Do Manchesteru można dolecieć bezpośrednio
z Warszawy liniami Ryainar.
(czas lotu ok. 2 godz. 40 min.)
Na miejscu będą zorganizowane transfery
autokarem.

Kliknij na powyższą mapę, aby poznać lokalizację hotelu, restauracji oraz proponowanych przez nas atrakcji.

Ofertę wyjazdu do Manchesteru przygotowała:

Skontaktuj się w celu sprawdzenia dostępności
wyjazdu w wybranym terminie:
693 841 351
magda@sporturismo.pl
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