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SEMINARIA I KONFERENCJE
SOBAŃSKI PALACE
EVENTS & MEETINGS

PAŁAC SOBAŃSKICH

SOBAŃSKI PALACE

Jesteśmy idealnym miejscem do organizacji zarówno mniejszych
spotkań, jak i dużych wydarzeń firmowych!

We are the perfect place to host both small meetings and big
corporate events!

Restauracja Amber Room daje możliwość wyboru odpowiedniej
aranżacji i formy imprezy w zależności od okoliczności i wielkości.
Naszą przestrzeń dzielimy na dwie strefy: restauracyjną Amber
Room i klubową.

The Amber Room Restaurant gives you the opportunity to
choose the right arrangement and form of the event depending
on the circumstances and size. Our space is divided into two
zones: Amber Room and Club restaurant.

Na Państwa życzenie stworzymy przyjęcie urodzinowe, komunijne
lub weselne, wyjątkowe spotkanie biznesowe lub efektowny event
połączony z elementami stacji Live Cooking.

At your request, we will create a birthday party, a communion or
wedding reception, a unique business meeting or a spectacular
event connected with Live Cooking stations.

W spotkaniach organizowanych w restauracji może uczestniczyć od
10 do 450 osób, a ofertę szyjemy na miarę, aby sprostać Państwa
wymaganiom.

We can host from 10 to 450 persons and the offer for such is
always tailor-made to meet Your requirements.

Możemy przygotować dedykowane menu na lunch, kolację, specjalną degustację bufetową lub koktajlową.

We can prepare dedicated menus for lunch, dinner, special
tasting menus, buffet or cocktail.

AMBER ROOM
Ta prestiżowa sala z przepięknymi, kryształowymi żyrandolami This prestigious room with beautiful crystal chandeliers and high
i wysokim sufitem jest idealna na wszelkie imprezy towarzyskie ceilings is ideal for any social and business event.
i biznesowe.
Funkcje
• Lunch lub kolacja zasiadana
• Teatralnie
• Konferencyjnie
• Bankietowo

Functions
• Lunch or dinner served
• Theatrical
• Conference
• Banquet

120
120
100
250

Wymiary
13x11 m

Dimensions
13x11 m

Przykładowe ustawienia

Sample arrangements

120
120
100
250

EUROPEAN ROOMS

GABINETY EUROPEJSKIE

Trzy stylowe gabinety to idealne miejsce na kameralne spotkania Three stylish private rooms are ideal for intimate business meetbiznesowe. Modularność pozwala na ich połączenie i stworzenie ings. Modularity allows them to connect and create a spacious
przestronnej sali konferencyjnej.
conference room.
Funkcje
• Lunch lub kolacja zasiadana
• Teatralnie
• Konferencyjnie
• Bankietowo

Functions
• Lunch or dinner served
• Theatrical
• Conference
• Banquet

34
40
34
50

Wymiary
10x6 m

Dimensions
10x6 m

Przykładowe ustawienia

Sample arrangements

34
40
34
50

CLUB LEVEL - BRASSERIE

SALE KLUBOWE - BRASSERIA

Nowoczesne i stylowe pomieszczenie jakim jest Brasseria tworzy The modern and stylish room of Brasserie creates a climate
klimat idelany na spotkania.
suitable for meetings.
Funkcje
• Lunch lub kolacja zasiadana
• Teatralnie
• Konferencyjnie
• Bankietowo

Functions
• Lunch or dinner served
• Theatrical
• Conference
• Banquet

40
44
30
100

Wymiary
5x3 m

Dimensions
5x3 m

Przykładowe ustawienia

Sample arrangements

40
44
30
100

CATERING ZEWNĘTRZNY

EXTERNAL CATERING

Zapewniamy profesjonalną obsługę cateringową każdego typu
imprez organizowanych poza Restauracja Amber Room.
Dostosowujemy się do miejsca i budżetu, zachowując najwyższą
jakość dań i obsługi. Maksymalna ilośc Gości jaką możemy
obsłużyć to 500 osób.

We provide professional catering services for all types of events
organized outside the Amber Room.
We adapt to the place and budget, maintaining the highest quality
of food and service. The maximum number of Guests we cater to
is 500 people.

Realizujemy wydarzenia z zakresu:
• Spotkań biznesowych
• Konferencji
• Bankietów
• Gali
• Przyjęć okolicznościowych
• Prezentacji produktów
• Premier filmowych
• Premier teatralnych
Oraz innych

We carry out events in the scope of:
• Business meetings
• Conference
• Banquets
• Gallas
• Occasional parties
• Product presentation
• Film premieres
• Theatrical premieres
And others

AMBER ROOM

Godziny otwarcia / Opening hours
Pon – Pt / Mon – Fri 12:00 – 23:00
Sob / Sat 12:00 – 23:00
Niedz / Sun 12:00 – 21:00

KLUB POLSKIEJ RADY BIZNESU / POLISH BUSINESS ROUNDTABLE CLUB
Godziny otwarcia / Opening hours
Pon – Pt / Mon – Fri 8:00 – 22:00
Sob – Niedz / Sat – Sun – Na życzenie / As requested
Aleje Ujazdowskie 13
00-567 Warszawa
+ 48 22 523 66 64
Rezerwacje / Reservations:
+ 48 22 523 66 64
+48 600 800 999
recepcja@amberroom.pl
www.amber-room.pl

