
OFERTA KONFERENCYJNA

W  znajdują się przyjazne przestrzenie, przystosowane do organizacji różnorodnych  Oliwskim Ratuszu Kultury
przedsięwzięć: spotkań firmowych, warsztatowych, szkoleń, konferencji, wydarzeń kulturalnych, itp***
Obsługę gastronomiczną zapewnia nasza restauracja Tu Można Marzyć, a noclegi zapewniamy w Ratusz B&B (korzy-
stającym z oferty oferujemy rabat 10%).
Wszystkie podmioty działają z misją integracji lokalnej społeczności i wypracowane przez nie dochody są przezna-
czone na cele statutowe Fundacji Wspólnota Gdańska.

OFERTA GASTRONOMICZNA

OFERTA NOCLEGOWA

Restauracja Tu Można Marzyć 
powstała z marzeń o unikalnym 
miejscu, gdzie radość ze spożywa-
nia smacznych, świeżych potraw 
połączy się z misją, działaniem na 
rzecz lokalnej społeczności.

Oferujemy Państwu 9 luksusowych, klimatyzowanych pokoi 2-osobowych    
z łazienkami w zrewitalizowanej kamienicy z przełomu XIX i XX wieku.          
Do dyspozycji jest także w pełni wyposażona jadalnia i przeszklona 
weranda z widokiem na piękną Oliwę oraz bezpłatne wi-fi na terenie 
całego obiektu.
Korzystającym z oferty konferencyjnej oferujemy rabat 10% na noclegi        
w Ratuszu B&B.

Zestawy na lunch
Propozycja nr 1               35 zł / osoba
Zupa: krem z kalafiora
Danie główne: grillowane bakłażany w sosie pomidorowym z ziołami (wege)
Deser: ciasto dyniowe
Propozycja nr 2         40 zł / osoba
Zupa: rosół z kluskami
Danie główne: wolno pieczona noga z kurczaka z warzywami
Deser: ciasto domowe
Propozycja nr 3         45 zł / osoba
Zupa: zupa rybna z warzywami
Danie główne: schab pieczony ze śliwką w słodkim sosie
Deser: ciasto dyniowe
Propozycja nr 4         52 zł / osoba
Zupa: krem z selera
Danie główne: łosoś jurajski w dzwonkach w sosie
śmietanowym z koprem   i selerem naciowym
Deser: ciasto domowe

Śniadania 
Komponowane samodzielnie - do wyboru 34 składniki

Przerwy kawowe 
Propozycja nr 1         18 zł /osoba
Bufet kawowy, herbata, woda ogórkowa, ciasteczka owsiane
Propozycja nr 2         28 zł /osoba
Bufet kawowy, herbata, woda ogórkowa, ciasteczka owsiane, 
finger foods
Propozycja nr 3         38 zł /osoba
Bufet kawowy, herbata, woda ogórkowa, ciasteczka owsiane, finger foods, 
ciasto domowe
Propozycja nr 4         58 zł /osoba
Bufet kawowy, herbata, woda ogórkowa, ciasteczka owsiane, 
deska serów, sałatka, ciasto domowe



SALE KONCERTOWO-KONFERENCYJNE

SALA WYSTAWIENNICZA (60 m²), z dostępem do węzła sanitarnego.

OGRÓD MARZYCIELI – zewnętrzny dziedziniec przy restauracji.

Ceny brutto.
* Wydarzenie komercyjne organizowane przez organizacje pozarządowe lub nieformalne grupy 

mieszkańców
** Inne wydarzenie komercyjne
*** Fundacja Wspólnota Gdańska zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia przestrzeni w Oliw-

skim Ratuszu Kultury, jeżeli charakter organizowanej imprezy jest sprzeczny z jej statutem.

SALA KONCERTWO-KONFERENCYJNA (110 m²) z podestem scenicznym, nagłośnieniem, 
oświetleniem scenicznym, projektorem z ekranem, wi-fi, klimatyzacją, składanymi krzesłami,     
z dostępem do węzła sanitarnego, garderoby i szatni. 
Możliwości ustawienia sali szkoleniowej wg układu:
teatralnego: 99 miejsc
szkolnego: 54 miejsca
podkowy: 59 miejsc (35 tylko po zewnętrznej stronie)
wyspowego: 52 miejsca
bankietowego: 72 miejsca
Koszt wynajmu sali do 4 godzin: 320 zł* / 500 zł**
                                         za dzień: 450 zł* / 600 zł**
Wynajem na imprezy okolicznościowe wyceniamy indywidualnie.

SALA WARSZTATOWO-KONFERNCYJNA (26 m²), wyposażona w stoły i krzesła, flipchart, wi-fi, 
klimatyzację, aneks kuchenny, z możliwością korzystania z projektora i ekranu.
Dostęp do kącika wypoczynkowego – sofa, 4 foteliki, stoliki.
Możliwości ustawienia sali szkoleniowej wg układu:
teatralnego: 30 miejsc
szkolnego: 12 miejsc
podkowy: 27 miejsc 
wyspowego: 22 miejsca
bankietowego: 24 miejsca
Koszt wynajmu sali do 4 godzin: 160 zł* / 300 zł**
                                         za dzień: 230 zł* / 360 zł**

SALA WARSZTATOWO-KONFERNCYJNA (30 m²), wyposażona w stoły i krzesła, flipchart, 
klimatyzację, wi-fi, z możliwością korzystania z projektora i ekranu.
Dostęp do kącika wypoczynkowego – sofa, 4 foteliki, stoliki .
Możliwości ustawienia sali szkoleniowej wg układu:
teatralnego: 35 miejsc
szkolnego: 12 miejsc
podkowy: 27 miejsc 
wyspowego: 20 miejsc
bankietowego: 24 miejsca
Koszt wynajmu sali do 4 godzin: 180 zł* / 320 zł**
                                          za dzień: 250 zł* / 400 zł**

www.ratuszkultury.pl

RATUSZ B&B
www.ratuszbb.pl

TU MOŻNA MARZYĆ
www.tumoznamarzyc.pl

prowadzone przez
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80-320 Gdańsk
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