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HOTEL TRAUGUTTA3****

MIEJSCE PEŁNE HISTORII
Hotel Traugutta3**** to nowy obiekt z piękną 

nowoczesną salą i zabytkową restauracją. Hotel został 
oddany do użytku w 2018 roku przez właścicieli Hotel 

Podlasie & Restauracja Lipcowy Ogród, firmę HASS która 
posiada już ponad 15-letnie doświadczenie w organizacji 

przyjęć i konferencji. 
Nowocześnie wyposażone i eleganckie sale bankietowo-

konferencyjne, z dostępem do światła dziennego, o 
łącznej powierzchni ponad 450 mkw, są doskonałym 

miejscem dla biznesowych zebrań, specjalnych wydarzeń 
i wykwintnych przyjęć. Bezpłatny parking, na 21 aut oraz 

parking podziemny. Obiekt dostosowany do osób 
niepełnosprawnych.

 



SALA SZTAB33
Jasna i przestronna Sala Sztabowa na pierwszym piętrze, przystosowana jest 
do organizacji konferencji, szkoleń oraz spotkań biznesowych. 
Jej niewątpliwym atutem jest duża ilość światła dziennego dzięki licznym 
uchylnym oknom oraz bezpośrednie wyjście na taras.
Sala Sztabowa wyposażona jest w system klimatyzacji, nowoczesne 
oświetlenie LED, wbudowane nagłośnienie z mikrofonami bezprzewodowymi, 
72” tablicę interaktywną z projektorem oraz bufet kawowy.
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POKÓJ BIZNESOWY
Przestronny Pokój Biznesowy na pierwszym piętrze, z dostępem do 

światła dziennego i uchylanym oknem, zapewnia odpowiednie warunki 
do zorganizowania spotkań i szkoleń w kameralnym gronie. Pokój 

wyposażony jest w system klimatyzacji, ekran oraz projektor Full HD.
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SALA ROBINIA
Atutem Sali Bankietowej jest jej przestrzeń, dostęp do światła dziennego oraz 
parkiet z drewna dębowego i piękne detale. Sala wyposażona jest w strefowy 
system nagłośnienia, oświetlenia i klimatyzacji oraz dwa ekrany w formacie 
16:10 (wym. 290x181 cm) i dwa projektory Full HD działające indywidualnie. 
System mobilnych i akustycznych ścian przesuwnych umożliwia podział Sali 
na dwie niezależne części: o 171 mkw. oraz maks. 115 osób oraz 152 mkw. maks. 
105 osób.
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RESTAURACJA REGIMENT
Znajdująca się w zabytkowej willi z 1884 roku Restauracja 

Regiment, zaskoczy urzekającym, stylowym wystrojem 
i atmosferą, znakomitą obsługą oraz wyjątkowym smakiem 
starannie wykonanych dań. Oferujemy oryginalne pakiety 

przerw kawowych oraz możliwość zamówienia eleganckich 
Voucherów.



POKOJE HOTELOWE
Hotel Tragutta3 oferuje 25 pięknie zaprojektowanych pokoi w 

siedmiu kategoriach. Najmniejszy detal wyposażenia nadaje im 
wyjątkowego charakteru, aby zachwycić Gości i zapewnić relaksującą 
atmosferę. Jasne i przestronne wnętrza, przyjemne tkaniny, wygodne 

łóżka oraz ciche otoczenie gwarantują odpowiednie warunki do 
pracy i wypoczynku.



www.hoteltraugutta3.pl
ul. Romualda Traugutta 3, 15-145 Białystok

KONTAKT:
Jesli jesteś zainteresowany oragnizacją spotaknia lub 

konferencji w naszym hotelu? Napisz bądź zadzwoń do nas.

Marketing:

marketing@hoteltraugutta3.pl

+856 777 334, +48 790 414 333

Recepcja:

recepcja@hoteltraugutta3.pl

+856 777 333, +48 790 414 333

designed by Freepik, prettyicons from Flaticon

Designed by Julia Zakrzewska


