
HOTEL MILENIUM
LEGNICA

ul.  Chojnowska 150

Hotel  Milenium to nowoczesny,  t rzygwiazdkowy obiekt ,  który łączy

w sobie  s tyl  i  wysoki  s tandard.

Nasze  Centrum Bankietowo-Biznesowe łączy w jednym miejscu wszys tko to ,

czego oczekują Goście ,  chcący zorganizować wyjątkowe wydarzenie.

Do dyspozycj i  Gości  oddajemy trzy przestronne sale  konferencyjno-szkoleniowe,

o łącznej  powierzchni  ponad 170 m²  oraz  Centrum Bankietowo-Biznesowe o

powierzchni  600m2.  Organizowane przez nas  wydarzenia odznaczają  s ię

najwyższym standardem jakości .

« 165 miejsc  noclegowych w 82  pokojach,  znakomita restauracja ,  k l imatyczny
bar,  w pełni  wyposażone sale  szkoleniowe i  konferencyjne,
sala  biznesowo-bankietowa oraz ogromne tereny zielone »



IDEALNY PUNKT WYPADOWY

Doskonała  lokal izacja  obiektu pozwala na ekspresowy wyjazd na  S3,  będąc

świetnym miejscem wypadowym do zwiedzania okolic  Legnicy.  Nasz obiekt

znajduje s ię  niespełna  1600 metrów od ścis łego centrum Legnicy  oraz

najważniejszych ins tytucj i  kul tury,  centrów handlowych i  urzędów. Doskonały

dojazd do ścis łego centrum Legnicy pozwala na komfor towe zwiedzanie  naszego

cudownego miasta .

Z NAMI BĘDZIESZ ZAWSZE NA CZAS

► PACZKOMAT INPOST – NA TERENIE OBIEKTU
► WYJAZD NA S3 – 1 MIN

► DYSKONT SPOŻYWCZY LIDL – 3 MIN
► GALERIA FERRIO – 5 MIN

► LSSE – 11 MIN
► PARK HANDLOWY STOP SHOP – 11 MIN



OFERTA NOCLEGOWA

Hotel  Milenium położony jes t  w odległośc i  zaledwie 15 metrów od Centrum

Bankietowo-Biznesowego.  Do dyspozycj i   naszych gości  oddajemy ponad 165

miejsc noclegowych w 82 pokojach 1-osobowych i  2-osobowych o powierzchni  19

m2,  Apartamentach  junior  Suite  z  aneksem kuchennym oraz Apartamentach

Deluxe o powierzchni  ponad 40 m².

Doba hote lowa rozpoczyna s ię  o  14:00 i  kończy o 12:00 dnia następnego.

W CENIE POKOJU OFERUJEMY:

► BOGATE ŚNIADANIA KONTYNENTALNE LUB LUNCHBOX
► MIEJSCE NA MONITOROWANYM PARKINGU – PONAD 100 MIEJSC

DLA WSZYSTKICH NASZYCH GOŚCI
► DOSTĘP DO WI-FI NA TERENIE OBIEKTU

DODATKOWE USŁUGI:

► DODATKOWE ŚNIADANIA I  INNE POSIŁKI NA WYNOS
► OBIADOKOLACJE



OFERTA NOCLEGOWA

POKÓJ DWUOSOBOWY LUB DO POJEDYNCZEGO

WYKORZYSTANIA

Nasze  przestronne pokoje hote lowe mają powierzchnię  ok.  27 m².

Charakteryzują je  ciepłe ,  przytu lne i  komfortowe wnętrza.

Wyposażone one  zostały w wygodne łóżko typu King Size lub  2 łóżka  pojedyncze.

Goście  mają również  do dyspozycj i  prywatną  przestronną łazienkę z  nowoczesną

kabiną prysznicową,  suszarką  do włosów i  ręcznikami .  

WYPOSAŻENIE:

► wygodne łóżko z miękkim materacem
► duża przestronna łazienka z  nowoczesnym prysznicem

► stol ik  z  krzesłami
► biurko

► szafki  nocne przy łóżku
► telewizor  LED 32"

► telefon
► suszarka do włosów

► ręczniki



OFERTA NOCLEGOWA

APARTAMENT JUNIOR SUITE Z ANEKSEM KUCHENNYM

Ekskluzywny Apartament  typu Junior  Sui te  dla  jednej  osoby to przestronny

apar tament  z  aneksem kuchennym opowierzchni  ok.  27 m².  Charakteryzuje go

przytu lne i  komfortowe wnętrze a  s tylowe dodatki  w turkusowych barwach nadają

mu nowoczesny s tyl .

Goście  mają również  do dyspozycj i  prywatną  przestronną łazienkę z  nowoczesną

kabiną prysznicową,  suszarką  do włosów i  ręcznikami .

WYPOSAŻENIE:

► wygodne łóżko 140x200 cm z miękkim materacem
► przestronna łaz ienka z  nowoczesnym prysznicem i  wanną

► biurko i  s tol ik  z  krzesłami
► dwie  szafy

► bezprzewodowy internet  Wi-Fi
► telewizor  LED 46"

► telefon
► aneks kuchenny z  przyborami  kuchennymi

► zlewozmywak,  płyta  indukcyjna ,  kuchenka mikrofa lowa ,  lodówka
► suszarka do włosów

► ręczniki



OFERTA NOCLEGOWA

APARTAMENT TYPU STUDIO Z ANEKSEM KUCHENNYM

Ekskluzywny to niezwykle  przestronny apar tament  o powierzchni  ponad 54m²

z oddzielną sypialn ią ,  salonem z aneksem kuchennym i  łazienką.

Stylowo wykończona sypia lnia  z  wygodnym łóżkiem,  ogromną szafą  i  biurkiem

łączą  w sobie  luksus  z  e legancją.  Łazienkę wyposażono w dużą wannę,  kabinę

prysznicową,  suszarkę  do włosów i  ręczniki .  W salonie  znajduje s ię  w pełni

wyposażony aneks kuchenny,  pracownia z  dużym biurkiem oraz  s trefa  relaksu.

WYPOSAŻENIE:
►  wygodne łóżko 140cm x 200 cm z miękkim materacem

► duża przestronna łaz ienka z  nowoczesnym prysznicem i  wanną
► komfortowa skórzana sofa + fotele  + s tol ik  kawowy

► 2 biurka do pracy
► 2 szafy

► dwa telewizory LED 48" i  32"
► telefon

► aneks kuchenny z  przyborami  kuchennymi
► zlewozmywak,  kuchenka mikrofa lowa,  lodówka,  zmywarka,  płyta  indukcyjna

► suszarka do włosów i  ręczniki



OFERTA

SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNA

Nasze Centrum Bankietowo-Biznesowe to kompleks sa l  wielofunkcyjnych

o powierzchni  ok.  600 m² dzie lony mobi lnymi ścianami  akustycznymi,  mogący

pomieścić  do 500 osób,  zależnie od wybranej  konfiguracj i .

Każda z sa l  posiada osobne wejście i  jest  w pełni  kl imatyzowana,  z  dostępem

do światła  dziennego oraz z możl iwością  zaciemnienia .

PROFESJONALNY SPRZĘT KONFERENCYJNY:
►  projektor  mul t imedia lny

► ekran  mult imedialny
► fl ipchart

► nagłośnienie  s trefowe
► mikrofony
► mównica



SALE SZKOLENIOWE

*oferta ważna pod warunkiem dostępności

Informacje ogólne:
 50 m²
 obsługa do 20 osób, w zależności 

od wybranego ustawienia sali
 dostęp do światła dziennego
 możliwość zaciemnienia
 klimatyzacja
 bezpłatne Wi-Fi

Informacje ogólne:
 70 m²
 obsługa do 35 osób, w zależności od 

wybranego ustawienia sali
 dostęp do światła dziennego
 możliwość zaciemnienia
 klimatyzacja
 bezpłatne Wi-Fi



*oferta ważna pod warunkiem dostępności

Informacje ogólne:
 50 m²
 obsługa do 20 osób, w zależności od 

wybranego ustawienia sali
 dostęp do światła dziennego
 możliwość zaciemnienia
 klimatyzacja
 bezpłatne Wi-Fi

PROFESJONALNA OBSŁUGA I INDYWIDUALNE PODEŚCIE

Do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie ,  dopasowując szczegóły do
Państwa oczekiwań i  preferencj i .

Jeś l i  mają  Państwo pytania,  chcą dokonać  rezerwacj i  lub  otrzymać wstępną
ofer tę ,  zapraszamy do kontaktu:

@ hotel@mojhotel .p l

 ☎ 76 513 53 00



CENTRUM BANKIETOWO-BIZNESOWE

SALA DZIELI SIĘ W KILKU KONFIGURACJACH

1/4 sali mogąca pomieścić do 60 osób zależnie od wybranego wariantu:

kinowy biesiadny – stoły prostokątne

1/2 sali mogaca pomieścić do 120 osób zależnie od wybranego wariantu:
kinowy biesiadny – stoły prostokątne

 

cała sala mogaca pomieścić do 400 osób zaleznie od wybranego wariantu:
kinowy biesiadny – stoły prostokątne



 
 



PRZERWA KAWOWA

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE

PROPOZYCJA I
1. Kawa z mlekiem
2. Wybór herbat smakowych
3. Dodatki słodzące

PROPOZYCJA II
4. Kawa z mlekiem
5. Wybór herbat smakowych
6. Dodatki słodzące
7. Woda mineralna gazowana/niegazowana 0,33l/osoba
8. Sok naturalny 0,33l/osoba

PROPOZYCJA III
1. Kawa z mlekiem
2. Wybór herbat smakowych
3. Dodatki słodzące
4. Woda mineralna gazowana/niegazowana 0,33l/osoba
5. Sok naturalny 0,33l/osoba
6. Kruche ciasteczka
7. Ciasto

PROPOZYCJA IV
1. Kawa z mlekiem
2. Wybór herbat smakowych
3. Dodatki słodzące
4. Woda mineralna gazowana/niegazowana 0,33l/osoba
5. Sok naturalny 0,33l/osoba
6. Kruche ciasteczka
7. Ciasto
8. Kanapeczki konferencyjne
9. Owoce ( winogron, mandarynki, banany, kiwi)
10.  Napój energetyczny Redbull
11.  Coca-cola/ pepsi

*Cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu/konferencji



LUNCH

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE

PROPOZYCJA I

Zupa:
1. Pachnący ziołami krem pomidorowy z pesto

Danie główne:
1. Ryba miruna w cieście naleśnikowym

Dodatki:
1. Gotowany maślany ryż 
2. Warzywa gotowane na parze

Deser
1.Sernik królewski na zimno.

PROPOZYCJA II

Zupa:
1. Zupka cebulowa z serem mozarella i grzanką

Danie główne:
1. Tradycyjny kotlet schabowy w złocistej panierce

Dodatki:
1. Ziemniaczki pieczone 
2. Surówka sezonowa

Deser:
1.Krem tiramisu

*Cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu/konferencji



TEREN ZIELONY

Centrum położone jest na działce o powierzchni ponad 40 000 metrów kwadratowych. 

W otoczeniu zieleni znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz murowany grill z wędzarnią, piecem

chlebowym  i  barem piwnym,  przy  którym  można  zorganizować  zarówno  klimatyczne  spotkania

w gronie znajomych jak i wszelkiego rodzaju  imprezy okolicznościowe.


