CENTRUL DE CONFERINȚE ȘI OFERTE DE TEAMBUILDING
La Băile Tușnad, într-o stațiune balneo-climaterică
recunoscută, vă aşteaptă Hotelul O3zone pentru
organizarea unui eveniment de succes. In complexul
nostru de 4* confortul oferit de un hotel de relaxare
se combină cu posibilitatea organizării de întâlniri,
conferiţe sau teambuilding. Pentru buna
desfăşurare a evenimentelor sălile sunt dotate cu
toată gama echipamentelor technice necesare:
sisteme de amplificaţie, videoproiectoare, flipchart.
La cerere poate fi asigurată și echipament pentru
traducere simultană cu cabine și căști wireless.
Restaurantul stă la dispoziția dumneavostră pentru a asigura mese atât cu specific local cât și
internațional. Vă vom asigura pe durata evenimentului și servicii de coffee break cu o gamă variată de
posibilități. Parcarea spaţioasă păzită și reţeaua de internet wireless sunt servicii asigurate gratuit.
Hotelul dispune de 111 camere duble, 5 apartamente şi un apartament deluxe.
După timpul petrecut la cursuri oferim participantilor un bun prilej de relaxare cu acces gratuit la Spa:
piscină, jacuzzi, saună umedă și uscată, dușuri emoționale, sală fitness. În centrul nostru de wellness pot
fi făcute rezervări și pentru diferite terapii spa (masaje, împachetări, băi etc.).
Numeroase cursuri de perfecţionare şi dezvoltare regională, conferinţe ale medicilor şi arhitecţilor,
programe culturale şi spirituale şi-au găsit locaţia corespunzătoare la noi, în inima țării, departe de
agitaţia zgomotoasă a orașelor. Echipa noastră vă va fi mereu alături având grijă să nu lipsească nimic
din sala de conferinţă.
Cele 3 săli de conferință pot fi amenajate după preferința grupului
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Sala de conferinţe ”Mihai Eminescu”
Capacitate maximă de 200 locuri.
Dotări: videoproiector, flipchart, ecran de proiecţie,
sonorizare şi microfon cu fir/wireless, acces
internet wireless, aer condiţionat, lumină naturală.

Sala de conferinţe ”Petőfi Sándor”
Capacitate maximă de 100 locuri.
Dotări: videoproiector, flipchart, ecran de
proiecţie, sonorizare şi microfon, acces internet
wireless, aer condiţionat.

Sala de conferinţe ”Ion Crangă”
Capacitate maximă de 30 locuri.
Dotări: flipchart, acces internet wireless, aer
condiţionat, lumină naturală.
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PROGRAME DE RECREERE ȘI TEAMBUILDING PENTRU GRUPURI
 Pentru a avea parte într-adevăr de un sejur de remarcat putem organiza la cerere diferite programe
de recreere sau de dezvoltare a spiritului de echipă:
 foc de tabără cu vin fiert și cozonac secuiesc,
 mese servite în aer liber (spaţiul verde de
lângă hotel sau Lacul Sfânta Ana)
 mâncăruri pregătite în aer liber
(vițel/purcel/berbec/curcan la proțap, grătar,
gulaș la ceaun, etc.),
 prezenatre si degustare produse tradiționale
locale (mezeluri, lactate, produse de
panificație, patiserie, băuturi etc.),
 servicii DJ,
 program cu melodii folk şi cântece acompaniate cu chitară,
 program folcloric cu prezentare de dansuri,
 petreceri cu tematică (carnaval, halloween),
 teambuilding indoor sau outdoor cu personal
calificat,
 drumeții, excursii în împrejurimi (Stânca
Șoimilor, Lacul Sf. Ana etc.)
 plimbări cu căruța /sania pe munții din
împrejurimi,
 rafting și kayaking pe râul Olt,
 închiriere biciclete şi ture mountainbike,
 ture Off-road cu mașini de teren, ATV raid,
Polaris Ranger,
 paintball,
 tir cu arcul şi călărit.
Paleta activităților poate fi lărgită în funcție de preferințele grupului. Pentru detalii referitoare la
organizarea programelor va rugăm să contactați departamentul de vânzări.
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