Drodzy Członkowie PIPT! Koleżanki i Koledzy!
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnym Zimowym Zjeździe PIPT, który odbędzie się
w dniach 28-30 listopada 2018 r. w Hotelu Verde Montana Wellness & Spa, 57-350 Kudowa Zdrój.
Zjazd rozpoczyna się w środę 28.11.2018. Hotel zaprasza już od 14:00. Od 17:00 będą obradować Komisja
Rewizyjna PIPT oraz Rada PIPT. Natomiast wieczorową porą zapraszamy wszystkich na degustację whisky oraz
niezobowiązującą prelekcję o Alasce ilustrowaną przepięknymi zdjęciami. Rozmowy mniej lub bardziej
biznesowymi w tle mile widziane.
W czwartek tradycyjnie dzień sportowo-merytoryczny. Biegaczy zapraszamy rano na 2-2,5 kilometrowy bieg
ścieżkami Parku Zdrojowego. A wszystkich uczestników Zjazdu na całodniową konferencję branżową PIPT
z przerwą na zwiedzanie Kudowy z przewodnikiem oraz pyszny lunch. Wieczorem podczas Biesiady Góralskiej
zabawiać będą nas Górale.
Ostatniego dnia Zjazdu, w piątek odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT zakończone lunchem.
W wolnych chwilach podczas całego pobytu zapraszamy do bezpłatnej strefy SPA na chwilę oddechu
i relaksu. Do Państwa dyspozycji będę baseny, sauny, łaźnie oraz jacuzzi, a także odpłatne zabiegi na ciało i twarz.
Szczegółowy program Zimowego Zjazdu PIPT prześlemy w terminie późniejszym.
Wybór opcji pobytu, od środy do piątku lub od czwartku do piątku, z noclegiem / noclegami w pokojach
2-osobowych do pojedynczego lub dwuosobowego wykorzystania, zależy tylko od Państwa.
W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszenia udziału w Zjeździe, który należy odpowiednio wypełnić
i przesłać do Biura Izby na adres: j.studencki@polfair.com.pl do dnia 06 września br.
Termin ten wynika z konieczności podpisania umowy na organizację Zjazdu i wpłaty zaliczki. Bezpłatną
rezygnację gwarantujemy do dnia 2 listopada br.
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KUDOWA ZDRÓJ
Sercem Kudowy jest położony u stóp Góry Parkowej Park Zdrojowy. Założony w XVII w. na wzór parków
angielskich. Miasto położone jest na wysokości 390 - 400 m n.p.m. Jak wszystkie uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej
posiada klimat podgórski, który sam przez się należy na ogół do łagodnie lub średnio pobudzających.
Właściwości klimatu Kudowy wpływają bardzo korzystnie na szereg procesów ustrojowych: krążenie krwi,
oddychanie i trawienie, sprawność układu mięśniowego i nerwowego. Podstawę leczenia stanowią wody
mineralne, służące do kuracji pitnej i kąpielowej. Są to szczawy, żelazisto-wodorowo-węglanowosodowowapniowe z zawartością arsenu o niewielkiej radoczynności. Znajduje się tu 9 źródeł wód
mineralnych.

HOTEL

Hotel Verde Montana**** położony w Kudowie Zdrój u podnóża Gór Stołowych to największy
i najnowocześniejszy hotel w Kotlinie Kłodzkiej. To wspaniałe miejsce na relaks i wypoczynek dla Gości
indywidualnych, rodzin z dziećmi oraz Gości biznesowych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się bogata
sieć tras powiązanych z systemem europejskich ścieżek rowerowych EUROVELO.
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POKOJE
Hotel oferuje ponad 400 miejsc noclegowych w 141 dużych, jasnych pokojach z indywidualnie
zaprojektowanymi meblami, telefonem, oraz eleganckimi łazienkami, pozwala nie tylko odpocząć
w poczuciu komfortu i luksusu, ale również poczuć się wyjątkowo.

3

GASTRONOMIA
Sztuka kulinarna to najpiękniejsza ze sztuk, a do perfekcji opanowali ją Kucharze Hotelu "Verde Montana"****. Masz
ochotę na Cappuccino? Latte Macchiato? Espresso? Pyszny deser w łagodnej atmosferze i przy muzyce, która ukoi
po podróży?

W elegancko urządzonej RESTAURACJI "Flamingo" pomieści się jednocześnie 400 osób. Szef Kuchni
zaspokoi gusta nawet najbardziej wybrednych smakoszy, przygotowując dania będące odbiciem
charakterystycznych kuchni całego świata. Harmonijnie dobrane gatunki win i wyśmienite desery uzupełnią
perfekcyjnie skomponowane egzotyczne potrawy. W stylowym lobby barze Hotelu Verde Montana
organizowane są eleganckie kolacje, przyjęcia i bale.
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Drewniana chata w stylu regionalnym, stojąca na hotelowym dziedzińcu – to idealne miejsce, aby wspólnie
pobiesiadować. Murowane palenisko z grillem, kamienna podłoga, drewniane ławy i stoły nakryte
obrusami rodem z chłopskiej chaty – wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat staropolskiej chaty
biesiadnej oraz świetną ciepłą atmosferę do wspólnej zabawy.
A dla uatrakcyjnienia wieczornej części konferencji, szkolenia, czy spotkania hotel proponuje Wieczór
w Clubie Barracuda.

DLA BIZNESU
Hotel Verde Montana**** to doskonałe miejsce również na konferencje, seminaria oraz różnego rodzaju
eventy. Sale konferencyjne wyposażone zostały w niezbędny sprzęt audio-wizualny, przeznaczone do
organizacji konferencji, szkoleń. Atutem Hotelu jest oddalenie od miejskiego zgiełku, co sprzyja atmosferze
skupienia, koncentracji w trakcie obrad.

5

PARK WODNY I STREFA SPA
Na terenie Hotelu znajduje się nowoczesny PARK WODNY „Zielona wyspa, na który składa się zewnętrzny
basen - "BEZPIECZNA STREFA DZIECKA" z podgrzewaną wodą a w niej: brodzik z 2 głębokościami,
2 zjeżdżalnie, gejzer, ścianka wspinaczkowa, całoroczna balia z podgrzewaną wodą. Do dyspozycji Gości są
również: basen sportowy z licznymi podwodnymi hydromasażami, basen rekreacyjny z gejzerami wodnymi
brodzik dla dzieci z ciepłą wodą i licznymi atrakcjami, różnorodne jacuzzi - temperatura wody w jacuzzi
wynosi 36-37oC, zjeżdżalnia o długości 40m, sauna sucha, sauna parowa, laconium, prysznic wrażeń.

W komfortowo wyposażonych gabinetach SPA nawet najbardziej wymagający Goście znajdą coś dla siebie.
Profesjonalnie wykonane zbiegi pozwolą się zrelaksować, wypocząć i zadbać o urodę. Dodatkowo najlepszej
jakości kosmetyki firm: Selvert Thermal, Maria Galland i Thalgosą to gwarancja ekskluzywnych rezultatów.
Do dyspozycji Gości oddajemy Centrum Medyczne z możliwością diagnostyki koordynacji we wszystkich
płaszczyznach ruchu, fitness, basen, jacuzzi, saune suchą i parową, laconium oraz ponad 20 gabinetów do
masażu i pielęgnacji ciała.
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Mam nadzieję na liczny Państwa udział w jubileuszowym 10. Zimowym Zjeździe PIPT 2018, organizowanym
w roku 25-lecia naszej organizacji i Samorządu targowego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że atmosfera
miejsca będzie sprzyjać efektywnym decyzjom biznesowym i świetnej zabawie. Wierzymy, iż ponownie
spotkamy się w tak licznym gronie, jak w poprzednich latach, kiedy to ponad 100 przyjęło nasze zaproszenie.
Już teraz życzymy satysfakcji z udziału w części konferencyjno-szkoleniowej naszej Zjazdu i dobrej zabawy!
Rada oraz Biuro
Polskiej Izby Przemysłu Targowego
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