Poslovna
srečanja v Grofu
Do 100 udeležencev / brezplačno parkiranje / brezplačen Wi-Fi /
najsodobnejša tehnična oprema

Hotel in Gostilna Grof s svojo lokacijo ob avtocesti A1
(Ljubljana – Maribor) predstavlja idealno destinacijo za vaša
poslovna srečanja, dogodke, sestanke ali team buildinge.
Je odlična izbira za poslovne goste, saj poskrbimo, da prvovrstna
storitev sovpada s popolnim udobjem in vrhunsko kulinariko.

STORITVE V HOTELU
7 sob 3* nad gostilno Grof
in 34 sob 4* v Hotelu Grof /
16 sob 4* z balkonom
Sodobna in po postavitvi
prilagodljiva velika hotelska
dvorana za do 100 oseb z
veliko dnevne svetlobe in
najsodobnejšo tehnologijo

Wellness center z dvema
savnama (zeliščno-finsko
ter infrardečo), masažno
sobo in fitnesom
Gostilna GROF z bogato
ponudbo lokalnih in
mednarodnih jedi (550
sedežev)

Dve manjši sobi za sestanke
ali druženja do 50 oseb

Kavarna Grof z bogato
ponudbo pijač in slaščic

Brezžični internet (Wi-Fi)

24-urna hotelska recepcija

Pogostitev v dvorani,
predprostoru, kavarni ali na
zunanji terasi

Brezplačno parkiranje
(200 parkirnih mest in
parkirna mesta za avtobuse)

Električna polnilnica za
avtomobile
Pomoč pri organizaciji
dogodkov ter tehnična
podpora v dvorani
Najem koles in možnost
druženja ob športnih
aktivnostih na prostem
Možnost predvajanja
promocijskih spotov v
preddverju hotela
Zeleni ključ / trajnostno
delovanje

DIMENZIJE DVORAN IN POSTAVITVE
Velika dvorana

Naša, po postavitvi fleksibilna, Velika hotelska
dvorana ter prostori, namenjeni različnim
poslovnim dogodkom vzpodbujajo kreativnost
in inovativnost in so primerni tako za manjše
prezentacije in delavnice, kot tudi za srednje
velike kongrese, konference, seminarje in
privatne zabave.
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Velika kongresna
dvorana
Glavna dvorana velikosti 100 m2 se nahaja v hotelski
stavbi in je primerna za vse tipe dogodkov.
Prostorna in sodobno zasnovana dvorana v pritličju,
z veliko dnevne svetlobe ter direktnim izhodom na vrt
lahko sprejme do 100 oseb v kino postavitvi.

TEHNIČNA OPREMA V DVORANI
•
•
•
•
•
•
•

Najsodobnejša tehnologija
Projekcijsko platno
Laserski LED projektor (5000 lm)
Ozvočenje in mikrofoni
Brezplačno omrežje Wi-Fi
Tabla z listi
Prilagodljiva postavitev

Grofova in
Grofičina soba
Za sestanek ali srečanje v domačem in
sproščenem vzdušju.
Dve manjši sobi, ki se nahajata v prvem nadstropju
nad restavracijo GROF sta primerni za manjše skupine
do 45 oseb, za sestanke, delavnice, predavanja ali
neformalne dogodke.

TEHNIČNA OPREMA V DVORANI
•
•
•
•
•

Projekcijsko platno
Projektor
Brezplačno omrežje Wi-Fi
Tabla z listi
Prilagodljiva postavitev

Nastanitev

Hotel Grof ****

Gostišče Grof***

Udeležencem dogodkov in poslovnim gostom nudimo nastanitev v
34 sobah v Hotelu Grof****, znanih po udobnih posteljah ter umirjenem
in modernem notranjem dizajnu.

7 standardno opremljenih sob

• Podaljšana ležišča v vseh
sobah (210cm)
• Ločena ali zakonska ležišča
• Sobe z balkoni (16 sob)
• Brezplačen dostop do
brezžičnega omrežja (Wi-Fi)
• Dostop do interneta na TV
• Brezplačni kopalni plašč in
copati (na recepciji hotela)
• Sef

•
•
•
•
•
•
•
•

Individualna klimatska naprava
Pisalna miza in stol
Minibar
16-urna postrežba v sobo
Pranje perila / Kemično čiščenje
Set za čiščenje čevljev
Oprema za pripravo kave in čaja
Brezplačna uporaba fitnesa
24ur dnevno

•
•
•
•
•

Ločena ležišča
Pisalna miza in stol
Klimatizirano
Brezplačen Wi-Fi
TV

Skupaj lahko v
Hotelu in Gostišču
sprejmemo do 92
gostov.

Kulinarika

Gostilna GROF s stoletno
tradicijo, velja za zakladnico
okusov, ki jo navdihujejo
lokalne sestavine in sezonski
izdelki. Hrana je srce Grofa
in z različnimi meniji in
ponudbami odmorov za
kavo poskrbimo za vse
okuse in različne priložnosti.
Naše vodilo so kvalitetna
ponudba in zadovoljni
gostje, ki se vedno znova
vračajo k nam.

Fitnes in wellness
Prizadevamo si, da boste pri nas vedno ohranili
popolno ravnotežje med fizičnim in mentalnim
počutjem. Zato predlagamo, da se po končanem
dogodku sprostite v naši savni ali pod rokami naše
izkušene maserke.

Podajte se na kulinarično
grofovsko kolesarjenje po
dolini zelenega zlata.

Začutite moč čarobnega
podzemlja na adrenalinskem
doživetju skozi podzemlje
jame Vetrnice.
Foto: Luka Ložar

Team
building
Vransko in Spodnja Savinjska
dolina z okolico ponujata
odlično lokacijo za organizacijo
športno-kulinaričnih dogodkov,
ki spodbujajo timsko delo in
gradijo resnične povezave
preko zabavne družabne
izkušnje.

Preiskusite svoj timski duh
pri iskanju rešitev na temo
avtomobilizma in varne vožnje
ali pa se podajte na avanturo
bencinskega doživetja v
Centru varne vožnje.

Postanite bogatejši
za zabavno ekipno
hmeljsko izkušnjo.

Spite odlično! Jejte zdravo!
Ostanite aktivni!
Vabimo vas, da skupaj
pripravimo uspešen
dogodek v grofu!
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PREDNOSTI ORGANIZACIJE
VAŠEGA DOGODKA NA VRANSKEM
Bližina mest
(Ljubljana – 50 km; Celje – 25 km; Velenje – 25 km)
ob avtocesti A1 z enostavno dostopnostjo
Bogata ponudba različnih team buildingov
Številne možnosti za aktivnosti na prostem
(kolesarjenje, pohodništvo, AMZS center varne vožnje, jahanje)
M. Sobota

AUT
Maribor

Klagenfurt

HOTEL GROF ****

GOSTIŠČE GROF ***

Čeplje 12, 3305 Vransko,
Slovenija

Čeplje 12, 3305 Vransko,
Slovenija

T: +386 (0)3 70 55 550
M: +386 (0)41 301 030
E-mail: hotel@grof.eu
www.grof.eu

T: +386 (0)5 92 33 785
M: +386 (0)31 777 646
E-mail: info@grof.eu
www.gostilna-grof.si
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POKLIČITE NAS ZA INFORMACIJE IN REZERVACIJE!
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