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Planując tak niezwykłe wydarzenia jak ślub i wesele w Best Hotel Agit Congress & 
Spa wiemy, jak bardzo ważne jest miejsce i jego klimat. Dlatego zrobimy wszystko, 
aby ten czas był dla Państwa wyjątkowy. Jesteśmy przekonani, że dzięki 
doświadczonemu zespołowi będziemy mogli sprostać wszelkim wymaganiom i 
zapewnić radosne chwile przy znakomitej muzyce, wykwintnych daniach oraz w 
eleganckich wnętrzach. Podejmujemy każde wyzwanie organizacyjne.

W 2015 r. otrzymaliśmy nagrodę Laur Eksperta za usługi hotelowe 
i zwyciężyliśmy w konkursie Best Hotel Award 2015 w kategorii Konferencje w 
skali ogólnopolskiej, zajmując również 3. miejsce wśród Hoteli 1-3* w kraju.

Nasz hotel otrzymał wyróżnienie portalu Trip Advisor Traveller’s Choice 2017 i 
2018, nagrodę Top Hotel on the Road, a także zdobył II miejsce wśród 
najlepszych sal weselnych w Polsce podczas Gali Branży Weselnej 2017.

Również nasza restauracja zdobywała prestiżowe wyróżnienia podczas dorocznych 
festiwali Restaurant Week: w 2016 r. za najlepszą kuchnię 
w Lublinie oraz III miejsce za całokształt, a w 2017 r. za najlepsze danie główne w 
Lublinie i w całej Polsce.

Profesjonalna sala zabaw dla dzieciEgzotyczny parkietNiepowtarzalne oświetlenie sali

2016    NAJLEPSZA KUCHNIA W LUBLINIE
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NAJLEPSZE 
DANIE

W POLSCE
2017

Best Hotel 
Award 
2015

I miejsce
Hotele konferencyjne

w Polsce

Best Hotel 
Award 

2014
I miejsce
Hotele w Lublinie

III miejsce
Hotele 1-3* w Polsce 

ON THE ROAD

 Gala
 Branży
Weselnej
II miejsce
Sala weselna w Polsce

2
0
1
7

AGIT HOTEL Congress & SPA 
 

ul. Wojciechowska 29, 20-704 Lublin 
kom. 721 107 700 
www.agit-hotel.pl 

e-mail: hotel@agit.com.pl 

AGIT HOTEL Congress & SPA  ul. Wojciechowska 29, 20-704 Lublin  | tel. 721 107 700  | www.agit-hotel.pl  | e-mail: hotel@agit.com.pl 



Gotuje Mistrz Kuchni Jean Bos. Jeden z najbardziej 
utytułowanych szefów kuchni, mistrz kuchni 
molekularnej. Gotował dla królów i prezydentów, 
nagrodzony w 2006 roku tytułem Najlepszego 
Kucharza Świata. 

Nadworny Kucharz Króla Belgii, w 2013 r. 
odznaczony jednym z najważniejszych wyróżnień 
nadawanych w Belgii - Orderem Leopolda II od jego 
Królewskiej Mości Króla Belgii Alberta II. 

Jean Bos, belgijski mistrz sztuki kulinarnej uwiedzie niepowtarzalnymi smakami 
gości Hotelu AGIT Congress & Spa w Lublinie. 

 Naszą filozofią jest zdrowa kuchnia oraz zdrowy tryb życia. Stąd też 
Restauracja Eco przygotowuje dania z produktów o najwyższej jakości, 
wyszukanym smaku, tworzone zgodnie z filozofią kuchni fusion przez Mistrza Kuchni 
Jeana Bosa.

 Nasi kucharze są laureatami licznych prestiżowych nagród, w tym I miejsca 
na Europejskim Festiwalu Smaku w 2017 r.

 Dla równowagi strefa Fitness & SPA z gabinetami kosmetycznymi oferuje 
szereg usług do utrzymania zdrowej sylwetki oraz formy fizycznej - siłownię 24h, 
sale fitness, saunę infrared z terapią solną, łaźnię turecką i solarium. 

 Dla dzieci oferujemy salę zabaw z małpim gajem, baseny z kulkami, 
bilard, ping-pong, piłkarzyki, składany domek, boisko do mini piłki nożnej, a 
także zewnętrzny plac zabaw.
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Duże wesele? Tylko w Agicie!
• Sala balowa do 250 osób
• Taras zewnętrzny przyległy do sali głównej: 

organizacja ślubów pod gołym niebem
• Noclegi do 90 osób

Nasza nowoczesna sala bankietowa o imponującej 
wysokości 6 m i powierzchni około 400 m2 jest 
gotowa na przyjęcie do 250 gości weselnych. Jej 
niewątpliwym atutem i wyróżnikiem spośród innych jest 
przeszklona antresola, egzotyczny parkiet oraz 
niepowtarzalne oświetlenie.

W ofercie weselnej gwarantujemy:

• Pełne wsparcie specjalistów ds. organizacji 
przyjęć weselnych: florystka, wizażystka, fotograf / 
kamerzysta, oprawa muzyczna, profesjonalna 
opiekunka/animatorka dla dzieci

• Wyśmienite menu komponowane z najwyższej 
jakości produktów przez Szefa Kuchni Hotelu AGIT 
Jeana Bosa - światowej sławy Kuchmistrza

• Doświadczony zespół z kilkunastoletnim 
doświadczeniem, gotowy podołać każdemu 
zadaniu

• Własne SPA z zabiegami kosmetycznymi 
(masaże, kosmetyka, manicure, fryzjer, sauny, 
solarium) z możliwością przygotowania Państwa 
Młodych do ślubu 

• Za dodatkową opłatą polecamy: drink bar, live 
cooking, pokaz kuchni molekularnej Jeana 
Bosa, stół rybny, lustra sushi, fontannę czekolady, 
fontannę ponczu, garden party w formie grilla oraz 
wiele innych wyszukanych propozycji na Państwa 
życzenie

• Przystrojenie wejścia wraz z czerwonym dywanem 

• Wino musujące do toastu gości 

• Chlebek oraz wino musujące dla Młodej Pary 

• Parking dla gości weselnych (90 miejsc  
parkingowych) 

• Podstawową dekorację kwiatową + świece 

• Pokrowce na krzesła 

• Klimatyzowaną salę bankietową 

• Odpowiednią ilość obsługi dostosowaną do 
wielkości przyjęcia

• Profesjonalną salę zabaw dla dzieci
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BEZPŁATNA SALA ZABAW DLA DZIECI

• małpi gaj • baseny z kulkami  
• składany domek • bilard 
• ping-pong • piłkarzyki 

• boisko do mini piłki nożnej

Liczba osób Pakiet Standard Pakiet Premium Pakiet All inclusive 

100 – 140 215 230 265*

141 – 180 

 od 181

205 220 

195 210 235*** 

Dni poza sobotą 185 200 225** 

245**

W prezencie dla Państwa Młodych:

• Wcześniejsze degustacje potraw dla Pary Młodej po podpisaniu umowy, 
 przygotowane przez światowej sławy Szefa Kuchni Hotelu AGIT 
 Jeana Bosa

• Zaproszenie na romantyczną kolację w I rocznicę ślubu

• Małżeńskie śniadanie podane do pokoju

• Apartament dla Państwa młodych
• Pakiet kosmetyczny (masaż dla Niego i pielęgnacja twarzy dla Niej)
• 2 miesięczne karnety na siłownię

 Każdą Parę Młodą traktujemy indywidualnie, spełniając ich najskrytsze 
marzenia w tym najpiękniejszym dniu w życiu. 

W oparciu o nasze doświadczenie, przygotowaliśmy dla Państwa 3 pakiety. 

Miesiące: listopad - marzec - od 160 zł/os.

Cena za osobę.  
Dzieci do lat 4 – gratis
Dzieci 4 – 12 lat – 50% ceny 
Obsługa – 50% ceny
(zespół/dj, fotograf, kamerzysta)

 * plus podświetlany bufet
 ** plus podświetlany bufet + stół / napis LOVE
 *** plus podświetlany bufet + stół / napis LOVE + fontanna czekolady

Ceny pokoi

1 os. 160 zł             
2 os. 180 zł              
3 os. 230 zł 
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5 dań gorących serwowanych indywidualnie

Deser

10 przystawek zimnych (przystawki uzupełniane)

Pikle, sosy, pieczywo mieszane

Napoje zimne (pepsi, 7up, mirinda, soki owocowe 100%, woda gazowana, woda 
niegazowana) bez ograniczeń

Napoje gorące (herbata Sir Williams mix smaków, 
kawa ziarnista z ekspresów ciśnieniowych) bez ograniczeń

Specjalna cena na pokoje hotelowe dla gości weselnych

Dodatkowo otrzymują Państwo:

Wizytę w naszym SPA (masaż dla dwojga)

W prezencie miesięczny darmowy karnet na profesjonalną siłownię dla pary młodej

Voucher na kolację rocznicową w restauracji Eco Hotelu Agit Congress & SPA

Proponujemy również: 

stół wiejski oraz serów wędzonych - 20 zł/os. / owoce - 12 zł/os. / ciasto 15 zł/os.

piwo z beczki (Perła): 30 litrów - 350 zł / 50 litrów - 600 zł
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5 dań gorących serwowanych indywidualnie

Deser

10 przystawek zimnych (przystawki uzupełniane)

Pikle, sosy, pieczywo mieszane

Napoje zimne (pepsi, 7up, mirinda, soki owocowe 100% pomarańcza, jabłko, 
porzeczka, grejpfrut, woda gazowana, woda niegazowana z miętą i cytryną) 

bez ograniczeń

Napoje gorące (herbata Sir Williams mix smaków, 
kawa ziarnista z ekspresów ciśnieniowych) bez ograniczeń

Owoce w formie stołu szwedzkiego

Mix ciast bankietowych

Wino musujące oraz chlebek na powitanie gości

Apartament dla Młodej Pary

Specjalna cena na pokoje hotelowe dla gości weselnych

Dodatkowo otrzymują Państwo:

Wizytę w naszym SPA (masaż dla dwojga)

W prezencie miesięczny darmowy karnet na profesjonalną siłownię dla pary młodej

Voucher na kolację rocznicową w restauracji Eco Hotelu Agit Congress & SPA

Proponujemy również: 

stół wiejski oraz serów wędzonych - 20 zł/os.

piwo z beczki (Perła): 30 litrów - 350 zł / 50 litrów - 600 zł
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5 dań gorących serwowanych indywidualnie

Deser

10 przystawek zimnych (przystawki uzupełniane)

Pikle, sosy, pieczywo mieszane

Napoje zimne (pepsi, 7up, mirinda, soki owocowe 100%, woda gazowana, woda 
niegazowana) bez ograniczeń

Napoje gorące (herbata Sir Williams mix smaków, 
kawa ziarnista z ekspresów ciśnieniowych) bez ograniczeń

Owoce w formie stołu szwedzkiego

Mix ciast bankietowych

Wino musujące oraz chlebek na powitanie gości

Apartament dla Młodej Pary

Specjalna cena na pokoje hotelowe dla gości weselnych

Alkohol na przyjęcie weselne:

wódka (wyborowa, stock, żubrówka biała)

wino (4 rodzaje wina bankietowego)

Dodatkowo otrzymują Państwo:

Wizytę w naszym SPA (masaż dla dwojga)

W prezencie miesięczny darmowy karnet na profesjonalną siłownię dla pary młodej

Voucher na kolację rocznicową w restauracji Eco Hotelu Agit Congress & SPA

Proponujemy również: 

stół wiejski oraz serów wędzonych - 20 zł/os.

piwo z beczki (Perła): 30 litrów - 350 zł / 50 litrów - 600 zł
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