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4-gwiazdkowy Hotel Ossa Conference & Spa znajduje się w Rawie Mazowieckiej, w samym sercu urokliwego 
Mazowsza. Warto tu przyjechać chociaż na kilka dni, aby złapać oddech i nabrać dystansu do codziennych 

spraw. Pomogą w tym malownicze krajobrazy i leśne otoczenie, ekskluzywne SPA, bogate zaplecze 
sportowo - rekreacyjne oraz panujące tu cisza i spokój.

Do dyspozycji naszych Gości oddajemy:

• 523 pokoje 
• 3 restauracje, karczma, piwnica grillowa, bary 
• Łączna powierzchnia konferencyjna wynosi 3 500 m2 

• 30 sal konferencyjnych, największa na 1600 osób 
• 16 gabinetów SPA 
• Strefa wellness: basen, zjeżdżalnia, jacuzzi, sauny 
• Strefa rekreacyjna: 2 kręgielnie, squash, bilard 
• 23 ha terenów rekreacyjnych: staw z piaszczystą plażą, 

korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci, drogi leśne, 
szlaki rowerowe.

Gdańsk - 370 km

Warszawa - 75 km

Kraków - 230 km

Wrocław - 280 km

Poznań - 260 km

Łódź - 74 km

O Hotelu
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Pokoje Standard
to klimatyzowane pokoje o wysokim standardzie z dwoma oddzielnymi łóżkami 
lub łożem małżeńskim. Posiadają kącik wypoczynkowy oraz łazienkę z kabiną 
prysznicowa. To idealne pokoje również dla jednej osoby.

Każdy z pokoi w naszym Hotelu to najwyższy standard odpoczynku i dbałość o szczegóły. 
Wśród 524 pokoi hotelowych oferujemy pokoje typu Standard, Premium oraz wygodne i przestrzenne 

pokoje Junior Suite i Apartamenty.

Pokoje Premium
spełnią oczekiwania najbardziej wymagających Gości, przestronne, 
posiadające większą powierzchnię pozwalają na komfortowy wypoczynek. 

Pokoje Junior Suite i Apartamenty
to eleganckie, przestronne pokoje z wydzielonym salonem i miejscem do pracy 
oraz zamykaną sypialnią w apartamentach i w części pokoi. Apartamenty  
są wygodnym rozwiązaniem również na pobyty rodzinne.

Pokoje i apartamenty
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Sale konferencyjne
marzec 2020

























Hotel Ossa posiada 30 w pełni wyposażonych i klimatyzowanych sal konferencyjnych oraz foyer 
wystawiennicze o łącznej powierzchni 3 500 m². Obiekt jest idealnie przygotowany do obsługi 

zorganizowanych grup konferencyjnych oraz Gości indywidualnych. Doskonała infrastruktura umożliwia 
realizację szkoleń, prezentacji, targów i kongresów. Wielofunkcyjne sale poszerzają możliwości, dzięki którym 

realizujemy bankiety, koncerty, występy kabaretów i gwiazd muzycznych.

Konferencje

Na wszystkie Państwa pytania dotyczące organizacji konferencji i spotkań firmowych odpowie: 

Dział Sprzedaży

T: +48 721 236 252
E: konferencje@ossahotel.pl
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Ustawienie sali - możliwe aranżacje

teatralne
1600 osób
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520 osób

podkowa
260 osób
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Ustawienie sali - możliwe aranżacje

teatralne
1200 osób

klasa
490 osób

podkowa
260 osób
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Ustawienie sali - możliwe aranżacje

teatralne
600 osób

klasa
400 osób

podkowa
120 osób
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Część B

Część A

Część C
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Ustawienie sali - możliwe aranżacje

teatralne
200 osób

klasa
94 osób

podkowa
50 osób
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Ustawienie sali - możliwe aranżacje

teatralne
24 osoby

klasa
-

podkowa
16 osób
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Biblioteka
Sala

kominkowa
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Ustawienie sali - możliwe aranżacje

teatralne
100 osób

klasa
44 osoby

podkowa
36 osób
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Ustawienie sali - możliwe aranżacje

teatralne
60 osób

klasa
36 osób

podkowa
24 osoby

Wrzo
so

wa

Ced
row

a

www.ossahotel.pl

110 M2

Sala 
Wrzosowa

H
O

TEL O
SSA CO

N
FER

EN
CE &

 SPA

60 M2

Sala 
Cedrowa

H
O

TEL O
SSA CO

N
FER

EN
CE &

 SPA



www.ossahotel.pl

Liczba miejsc
ustawienie
teatralne

Liczba miejsc
ustawienie

klasa

Liczba miejsc
ustawienie
podkowa

Powierzchnia
w m2

Sala Amfiteatralna 
- Audytorium Maximum  1600 520 260 1410

Sala Amfiteatralna 600 - - 465

Sala Audytorium Maximum 1200 490 260 915

Sala Kongresowa A + B + C 600 400 120 658

Sala Lawendowa A + B + C 200 94 50 214

Sala Kominkowa 24 - 16 55

Sala Biblioteka 24 - 16 77

Sala Wrzosowa 100 44 36 110

Sala Cedrowa 60 36 24 60

Sala Szafranowa 40 24 20 49

Sala Chabrowa 40 24 20 49

Sala Tymiankowa 22 16 14 35

Wyposażenie naszych sal konferencyjnych:

klimatyzacja, mikrofon, internet, flipchart, wyciemnienie, ekran, rzutnik, nagłośnienie, dvd

Ustawienie sali - możliwe aranżacje

teatralne
40 osób

klasa
24 osoby

podkowa
20 osób

Tymiankowa Szafirowa Chabrowa
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49 M2
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Gościom Hotelu proponujemy 3 restauracje oraz piwnicę grillową z możliwością grillowania w ciągu całego 
roku, a dla miłośników koktajli i dobrej zabawy polecamy nasze bary z kręgielnią i parkietem tanecznym. 

Na Państwa życzenie zorganizujemy eleganckie bankiety w formie serwowanej lub bufetowej. 
Podczas konferencji przygotujemy energetyczne przerwy kawowe.

Gastronomia

www.ossahotel.pl
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Restauracja Starówka

Jest największą restauracją w hotelu. Daje możliwość organizacji bankietów 
i przyjęć dla 1000 osób. To niezwykle ciekawe i piękne miejsce nawiązuje  
do atmosfery starówki małego, włoskiego miasteczka. Jej przestronne wnętrza 
pozwalają również na ustawienie sceny i połączenie kolacji z atrakcjami 
muzycznymi.

Restauracja Kryształowa
To pięknie i efektownie urządzone wnętrze. Jej centralnym punktem  
jest kryształowy żyrandol, który nadaje miejscu niemal królewski splendor. 
Jest idealnym pomieszczeniem do organizacji bankietów i balów. 2-poziomowa 
Restauracja Kryształowa pozwala na przyjęcie 200 osób, a jej dodatkowym 
atutem jest to, że Goście mogą bawić się w dwóch niezależnych przestrzeniach: 
na dole lub na górze.

Restauracja i Bar Calvados
Restauracja może pomieścić do 100 osób. Jej tradycyjne i eleganckie wnętrza 
są idealne, aby spotkać się, spokojnie porozmawiać lub wyjść na piękny 
drewniany taras i delektować się wyjątkowymi smakami naszej kuchni.

Nasze przestrzenie
dopasowujemy do potrzeb Gości…

Club 84
Wieczorne spotkania i eventy to czas na relaks i odpoczynek po całym dniu 
wytężonej, ale efektywnej pracy podczas konferencji i warsztatów. Nasze kluby 
oferują wyśmienite drinki i miejsce do zabawy przy muzyce, co gwarantuje 
sukces każdej firmowej imprezy.

Bar Submarine, Bar U-Boot
Na miłośników kręgli czeka kilka torów do gry. Kręgielnie zlokalizowane  
są przy barach, dzięki czemu grę można połączyć z drinkiem w gronie znajomych 
lub współpracowników. Wspólny firmowy turniej w kręgle to idealna forma  
do zdrowej rywalizacji i budowaniu zespołu.

Karczma Ułańska
Na terenie przylegającym do Hotelu Ossa znajduje się miejsce szczególne – 
Karczma Ułańska, której styl i architektura nawiązują do tradycyjnej kultury 
Mazowsza. Tutaj możemy delektować się przepysznymi daniami kuchni polskiej 
oraz specjałami kuchni regionalnej. To doskonałe miejsce na niezapomniane 
biesiady oraz przyjęcia weselne w ludowym stylu, których dodatkową oprawę 
stanowią tradycyjne wnętrza mazowieckiej chaty.

Piwnica Grillowa i Grill
W okresie letnim do dyspozycji Gości oddajemy miejsce na biesiady i wspólne 
grillowanie. Zimą lub kiedy pogoda nie dopisuje proponujemy Piwnicę Grillową, 
gdzie w cieple i w komfortowych warunkach można biesiadować przy pysznym 
grillowanym jedzeniu.
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Mamy wszystko, co jest niezbędne do organizacji udanej imprezy integracyjnej dla Państwa zespołu. 
Rozległe tereny otaczające Hotel pozwalają przygotować szereg różnorodnych atrakcji, gier zespołowych  

oraz zadań team buildingowych. Do dyspozycji Gości oddajemy m.in.: 2 korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne,  
boisko do siatkówki plażowej, rowery wodne oraz ponad 23 ha terenu przystosowanego do organizacji pikników  

i imprez plenerowych.

Eventy Gdy deszcz pada:
• Degustacje cydrów / win / nalewek / whisky
• Warsztaty kulinarne
• Warsztaty filmowe / teatralne
• Pokazy / warsztaty barmańskie
• Stanowiska VR i symulatorów
• Wieczory tematyczne
• Escape roomy
• Pokazy magików, stand-upy, kabarety, koncerty.

Gdy słońce świeci:
• Gry scenariuszowe na terenie zewnętrznym okalającym hotel
• Turnieje piłki nożnej/siatkówki
• OFF-ROAD (quady, samochody 4x4)
• Biegi sprawnościowe
• Geocaching
• Spływy kajakowe
• Olimpiady sportowe – rywalizacja, team building
• Paintball.
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Aktywny wypoczynek
Miłośnikom aktywnego wypoczynku proponujemy korty tenisowe, boiska 
wielofunkcyjne, ścieżki rowerowe. Tereny wokół Hotelu sprzyjają spacerom 
z kijami nordic walking, które są dostępne w hotelowej wypożyczalni,  
a w deszczowe dni proponujemy siłownię cardio oraz boisko do squasha.

SPA oraz Strefa Wellness
W czasie wolnym od spotkań i paneli konferencyjnych na Gości czeka 
wyjątkowe SPA oraz Strefa Wellness z basenem. W strefie SPA dostępne 
są profesjonalne i nowocześnie wyposażone gabinety o bogatej ofercie 
relaksacyjnej i kosmetycznej. Stosujemy najnowsze technologie z zakresu 
kosmetologii, a wykonywane zabiegi oparte są na preparatach prestiżowych 
międzynarodowych marek.
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Piękna okolica
Po krótkiej wycieczce samochodem można podziwiać barokowe ogrody  
w Nieborowie lub skorzystać z przejażdżki zabytkową Wąskotorową Kolejką 
Rogowską. Nie można też pominąć zwiedzania Żyrardowa z jedynym w Polsce 
Sklepem Wokulskiego.

Do dyspozycji Gości oddajemy moc atrakcji w Hotelu i na jego rozległym terenie rekreacyjnym, a region i pobliskie 
miejscowości są pełne przyrodniczych, kulturalnych i historycznych ciekawostek.

Atrakcje

www.ossahotel.pl
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T: +48 46 813 26 00
E: konferencje@ossahotel.pl

Hotel Ossa Conference & Spa
Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Zapraszamy do kontaktu

facebook.com/HotelOssaSpa instagram.com/hotel_ossa


