hotel with history

КОНФЕРЕНЦІЇ
ТА УРОЧИСТІ ПОДІЇ
1

ГОТЕЛЬ З ІСТОРІЄЮ

Готель «Київ» уперше відкрив свої
двері 1973 році як відомчий готель
Верховної Ради УРСР. Після здобуття Україною незалежності ми стали
офіційним готелем парламенту країни. Важко уявити, скільки офіційних
прийомів, зустрічей на найвищому
рівні, переговорів, конференцій та
банкетів ми провели за понад 40 років роботи. Зараз ми відкриті для
всіх і готові запропонувати нашим
гостям рівень сервісу, який звикли
надавати, найвищий.
До ваших послуг сім залів загальною площею більше 1000 кв. м, призначених для проведення будь-яких
заходів: від конференцій і банкетів
до закритих зустрічей. Сучасне
конференц-обладнання, команда помічників-професіоналів та відмінне
ресторанне обслуговування допоможуть провести на найвищому
рівні будь-який урочистий або діловий захід. А зручне транспортне
сполучення, безкоштовний паркінг
та близькість до Маріїнського парку стануть приємним доповненням
для ваших гостей.

Близькість до Маріїнського парку стане
приємним доповненням для ваших гостей
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ТРІУМФАЛЬНА ЗАЛА
1 500

Загальні розміри:

Розташована на другому поверсі зала площею 479 кв. м з панорамними вікнами
ідеально підходить як для банкетів, так і для масштабних конференцій та ділових форумів.

Розміри зали: 33 700 Х 14 200
Висота стелі: 3 700
Площа зали: 479 м2

Велика люстра
Ø ≈ 4м h = 0,5м

сцена

подіум

До ваших послуг окремий вхід
з вул. Грушевського, гардероб,
а також простір на першому поверсі
для welcome-коктейлю та реєстрації гостей.

479 м2

розетка 220 В
розетка 380 В
00
17

За бажанням ви можете замовити
живу фортепіанну музику, яка допоможе створити чудовий настрій.

Легенда:

wi-fi роутер
великогабаритне
освітлення

Сходи на перший поверх /
гардероб / туалети / вихід

Велика люстра
Ø ≈ 4м h = 0,5м

Велика люстра
Ø ≈ 4м h = 0,5м

стельова акустична
система

33 700

панорамні вікна

Родзинкою зали є кришталева люстра висотою 7,2 м та 1,4 м в діаметрі,
яку було виготовлено на заводі
«Ватра», м. Тернопіль.

Кухня

14 200
Велика люстра
Ø ≈ 4м h = 0,5м

подіум

панорамні вікна

1 600

Панорамна зала

2260

Місткість зали та характеристики:
Кількість
місць

Кількість
місць

Кількість
місць

«КЛАС»

«ТЕАТР»

«БАНКЕТ»

100

300

200

Затемнення зали

Кондиціонування

Звукопідсилююче
обладнання

Радіомікрофон

Мультимедіа
проектор

Wi-Fi

Відеоконференція

*Наведені схеми залів надані з метою загального ознайомлення.
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КРИШТАЛЕВА ЗАЛА

Загальні розміри:
Розміри зали: 16 350 Х 8 800
Висота стелі: 3 700
Площа зали: 144 м2

Багатофункціональна зала площею 144 кв. м
розташована на другому поверсі готелю.

Інтер’єр та пропорції зали дозволяють проводити як банкети та фуршети, так і ділові наради, конференції
або презентації.

1300

1300

Легенда:

Англійська зала

розетка 220 В

Велика люстра
h = 1,8м

Вхід до зали розташований недалеко
від ліфта, поруч — Англійська зала,
де можна сервірувати кава-паузу.

розетка 380 В
інтернет розетка

панорамні вікна

Велика люстра
Ø ≈ 1,2м h = 1м

wi-fi роутер
великогабаритне
освітлення

144 м2

стельова акустична
система

Велика люстра
L ≈ 2,5м h = 1 м

16 350

Велика люстра
h = 1,8м

8 800

панорамні вікна

Велика люстра
Ø ≈ 1,2м h = 1м

Велика люстра
h = 1,8м

Місткість зали та характеристики:
Кількість
місць

Кількість
місць

Кількість
місць

«КЛАС»

«ТЕАТР»

«БАНКЕТ»

60

110

65 - 70

Затемнення зали

Кондиціонування

Звукопідсилююче
обладнання

Радіомікрофон

Мультимедіа
проектор

Wi-Fi

Відеоконференція

*Наведені схеми залів надані з метою загального ознайомлення.
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АНГЛІЙСЬКА ЗАЛА

Загальні розміри:

1220

У залі площею 202 кв. м на другому поверсі
розташований основний ресторан готелю.

Розміри зали: 21 500 Х 9 400
Висота стелі: 3 700
Площа зали: 202 м2

панорамні вікна

VIP зала

Легенда:
розетка 220 В

барна стійка

розетка 380 В
TV розетка

21 500

wi-fi роутер

1300
1300

202 м2

1300

Ліфти та гардероб

Інтер’єр зали спеціально створений
для банкетів, фуршетів або вечірок.
В Англійській залі також можна сервірувати кава-брейки заходів, що проходять в Кришталевій та VIP-залі.

панорамні вікна

9 400

Навпроти входу є невелика лаунжзона з диванами, де гості зможуть
усамітнитись.

Кришталева
зала
1300

1300

Місткість зали та характеристики:
Кількість
місць

Кількість
місць

Кількість
місць

«КЛАС»

«ТЕАТР»

«БАНКЕТ»

32

—

60

Затемнення зали

Кондиціонування

Звукопідсилююче
обладнання

Радіомікрофон

Мультимедіа
проектор

Wi-Fi

Відеоконференція

—

*Наведені схеми залів надані з метою загального ознайомлення.
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VIP ЗАЛА
ПАНОРАМНА ЗАЛА

Загальні розміри VIP-зала:
Розміри зали: 8 855 Х 7 145
Висота стелі: 3 700
Площа зали: 63 м2

Для вишуканих камерних заходів ми пропонуємо дві суміжні зали по 63 кв. м
на другому поверсі. Зали з’єднані оформленою гардинами аркою.

Кришталеві люстри, меблі у платинових і золотих тонах створюють
атмосферу особливої урочистості
та розкоші. Дві стіни Панорамної зали мають великі вікна, крізь які можна
милуватися природою Маріїнського
парку.

1220

Загальні дані
Панорамна зала:

7 145

Велика люстра,
на половину висоти залу

панорамні вікна

Англійська зала

63 м2

8 855

Розміри зали: 8 855 Х 7 145
Висота стелі: 3 700
Площа зали: 63 м2

Легенда:
розетка 220 В
розетка 380 В
інтернет розетка
TV розетка
wi-fi роутер

Панорамна зала
3800

панорамні вікна

7 145

Тріумфальна зала

2260

Великі люстри,
на третину висоти
залу

8 855

63 м2

стельова акустична
система

3 800

VIP зала

Розсувні двері,
відчиняються 3 створки

Зали з таким плануванням ідеально
підійдуть для ділових переговорів, фуршетів, прийомів, ювілеїв,
презентацій.

великогабаритне
освітлення

подіум

панорамні вікна
Місткість зали та характеристики VIP та Панорамної зали:
Кількість
місць

Кількість
місць

Кількість
місць

Затемнення зали

Кондиціонування

Звукопідсилююче
обладнання

Радіомікрофон

Мультимедіа
проектор

Wi-Fi

Відеоконференція

«КЛАС»

«ТЕАТР»

«БАНКЕТ»

20

35

20

—

10

30

20 - 25

—

*Наведені схеми залів надані з метою загального ознайомлення.
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БАНКЕТНА ЗАЛА «РЕНЕСАНС»

Загальні розміри:*
Розміри зали: 17 000 Х 13 800
Висота стелі: 3 100
Площа зали: 200 м2

Урочиста зала, розташована на першому поверсі, площею 200 кв. м,
призначена для проведення банкетів, вечірок, корпоративів або фуршетів.

Барна
стійка

Легенда:
розетка 220 В
TV розетка
стельова акустична
система

200 м2

1 800

Вихід до холу готелю,
I поверх

11 500

17 000

13 800

Гардероб,
туалети

5 900

Зала має два входи – через головний
хол готелю, та власний вхід з гардеробом, що дуже зручно для закритих
заходів.
До послуг гостей жива музика, власний бар та кухонне приміщення.
Банкетна зала Ренесанс створює
ідеальну атмосферу для проведення закритих заходів

Місткість зали та характеристики:
Кількість
місць

Кількість
місць

Кількість
місць

«КЛАС»

«ТЕАТР»

«БАНКЕТ»

40

70

40 - 60

Затемнення зали

Кондиціонування

Звукопідсилююче
обладнання

—

Радіомікрофон

Мультимедіа
проектор

Wi-Fi

Відеоконференція

—

—

*Наведені схеми залів надані з метою загального ознайомлення.
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КІМНАТИ ПЕРЕМОВИН

ПЛАН
РОЗМІЩЕННЯ ЛОКАЦІЙ

Кімната перемовин розташована
на ІІІ адміністративному поверсі готелю.

Кімната розрахована на групу
до 14 осіб для проведення
непублічних заходів: закритих
нарад, перемовин, підписання
контрактів тощо.

WC

Гардероб

WC

Для зручності гостей - сучасні
меблі та швидкісний інтернет.

Загальні розміри:*

Тріумфальна
зала

Банкетна зала
“Ренесанс”

Розміри кімнати: 10 000 Х 6 300
Висота стелі: 2 500
Площа кімнати: 43 м2

II поверх

I поверх

інтернет розетка
TV розетка

Вхід з вулиці М. Грушевського

2

3

4

5

Сходи на II поверх
до залів 1-5
Ліфти
на II поверх
до залів 1-5
на IIІ поверх
до кімнати
перемовин

10 000

5 400

1. Тріумфальна
2. Панорамна
3. VIP
4. Англійська
5. Кришталева
ліфти

панорамні вікна

43 м2

сходи

Лобі-бар

Хол готелю

WC WC

WC WC

Рецепція

розетка 220 В

II поверх

1

6 300

Легенда:

2 600

панорамні вікна

панорамні вікна

План розміщення залів

760

Головний вхід до холу готелю
з вулиці Липської

Місткість зали та характеристики:
Кількість
місць
за столом

14

14

Затемнення кімнати

Кондиціонування

Звукопідсилююче
обладнання

Радіомікрофон

—

—

Мультимедіа
проектор

Wi-Fi

Відеоконференція

*Наведені схеми залів
надані з метою загального
ознайомлення.

Заплануйте зустріч з нашим
MICE-менеджером та завітайте в гості
на чашечку запашної кави.

З питань проведення заходів
та бронювання залів, будь ласка,
звертайтесь:
e-mail:
restkiev@htl.kiev.ua
restaurant@htl.Kiev.ua
моб.:
+38 067 443 45 74
+38 067 536 03 17

ДП ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «КИЇВ»
01021, м. Київ, вул. Грушевського, 26/1
Т. 044 253 01 55
Т. 044 499 79 02
Ф. 044 253 64 32
www.htl.kiev.ua

