STATEK
KONFERENCYNO &
EVENTOWY

WITAMY NA POKŁADZIE MS PRINCESS!
Zapraszamy do organizacji konferencji i eventów na wodzie, mogą stać się
one przeżyciem marynistycznym. Przestronne, wielofunkcyjne i wolne od
barier pokłady MS PRINCESS są idealnym miejscem na spotkania, kongresy,
prezentacje produktów i wszelkiego rodzaju uroczystości firmowe.

Królewski wymiar, najnowocześniejsza technologia i atmosfera marynistyczna - to i o wiele
więcej można przeżyć podczas imprezy na pokładzie MS PRINCESS.
Duże, panoramiczne okna oferują wspaniały widok, a pozbawione barier wnętrze pozwala na swobodę w organizacji eventów. Przestrzeń przeznaczona do organizacji imprez z możliwością przygotowania dowolnej ilości miejsc siedzących i najnowocześniejszą
technologią konferencyjną, dźwiękową i oświetleniową zajmuje dwa wewnętrzne pokłady.
Do dyspozycji jest również pokład słoneczny z możliwością dowolnej aranżacji krzeseł oraz
stała część wypoczynkowa. Catering na pokładzie zapewnia nasza kuchnia pokładowa lub
na życzenie wybrana firma.
Czy to konferencje do 130 osób, uroczyste kolacje do 250 osób czy też uroczystości firmowe do 360 osób - nie ma rzeczy niemożliwych. Statek MS PRINCESS może być wykorzystywany w różnych lokalizacjach: oprócz Hamburga statek pływa również jako jednostka
śródlądowa w Bremie, Kilonii i Rostocku. Szczegółowy wykaz możliwych portów znajduje
się na stronach 14 i 15.

POKŁAD GŁÓWNY
BAR

LOUNGE

SONNENDECK

Witamy Państwa i Państwa gości w przestronnej strefie wejściowej z recepcją.
Na wolnym od barier pokładzie można zaaranżować zgodnie z Państwa życzeniem
układ krzeseł i powierzchnie bufetowe. Z głównego
pokładu duże schody prowadzą
BRÜCKENDECK
na górny pokład, gdzie czeka druga strefa eventowa.
WC

LIFT

WC

HAUPTDECK
WC

LIFT

EMPFANG
BUFFETLIFT
WC

przestronna strefa wejściowa z recepcją
3 płaskie monitory Ultra-HD (1 x 40”, 2 x 60”) do celów prezentacji
innowacyjny design światła - możliwość płynnej regulacji (RGBWW/jasność)
możliwość zamówienia projektora sufitowego LED z ekranem o przekątnej 95”
osobne miejsca do siedzenia z możliwością przekształcenia w dodatkową 		
przestrzeń bufetową/prezentacyjną
kompletnie wyposażony bar designerski
winda bufetowa (jedzie z kuchni pokładowej do góry
winda osobowa
toalety wraz z WC dla osób z niepełnosprawnościami
zadaszony pokład rufowy z widokiem panoramicznym

LOUNGE DECK

POKŁAD GÓRNY

Das Lounge Deck ist Dank verschiedener Raumteilungs- und
Górny pokład idealnie sprawdzi się jako miejsce do organizacji konferencji. Dzięki
Farbkonzepte ein wahres Allround-Talent unter den Eventzamontowanemu na stałe rzutnikowi i ekranowi oraz trzem monitorom LED
flächen, dem in der Gestaltung keinerlei Grenzen gesetzt sind.
można tutaj organizować konferencje nawet dla 130 osób. Pokład można również
SONNENDECK
Teilen Sie uns Ihre Vorstellungen mit
und wir erstellen Ihnen ein
zmodyfikować na potrzeby każdego innego wydarzenia - zarówno pod kątem mieauf Ihre Veranstaltung zugeschnittenes Angebot an Bestuhjsc siedzących, jak i koncepcji oświetlenia.
lung, Raumplanung und Medien-Setup.
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WC

HAUPTDECK
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EMPFANG
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technologia konferencyjna z płaskimi monitorami Ultra-HD 1 x 40“ i 1 x 60“
mikrofon bezprzewodowy, z możliwością wyboru stref dla różnych ustawień głośności
wbudowany na stałe projektor sufitowy LED z ekranem 95“
system nagłośnienia i oświetlenia oraz setup DJ-ski na imprezy wieczorne
elementy sufitowe LED do indywidualnej aranżacji oświetlenia (RGBWW)
wielkość (swobodna aranżacja krzeseł do 360 osób)

Party 100 - 360 osób | Sit-down Dinner 100 - 250 osób | Bufet / Walking Dinner 100 - 360 osób,
układ teatralny 130 osób na każdym pokładzie

kompletnie wyposażony bar designerski
osobne miejsca do siedzenia z możliwością przekształcenia w dodatkową przestrzeń 		
bufetową/prezentacyjną
winda osobowa
zadaszony pokład rufowy z widokiem panoramicznym

POKŁAD SŁONECZNY
Czym byłby rejs bez możliwości wpatrywania się w horyzont? Horyzont można
obserwować będąc przy bufecie z grillem na pokładzie rufowym lub przy koktajlu
na pokładzie słonecznym. Na pokładzie słonecznym znajduje się przestronny bar,
stały kącik wypoczynkowy oraz różne miejsca do siedzenia. Dodatkowo istnieje
możliwość zainstalowania sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego. Tak więc
przestrzeń ta może być wykorzystana zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
SONNENDECK

BAR

LOUNGE

WC

LIFT

BRÜCKENDECK

przestronny pokład słoneczny z wygodnym stałym kącikiem wypoczynkowym i
miejscami do siedzenia z możliwością ich przestawiania (ok. 100 osób)
możliwość zamówienia transmisji dźwięku z obszaru wewnętrznego
przygotowane do zamontowania systemu sterowania DMX / sterowanie 		
systemami oświetlenia (możliwość zamówienia)
przestronny bar na świeżym powietrzu
częściowe zadaszenie / markizy

KONFERENCJE NA POKŁADZIE
Konferencje na wodzie - na MS PRINCESS – żaden problem! Zarówno dla mniejszych grup na górnym pokładzie, jak i dla większych grup dzięki dodatkowym przestrzeniom szkoleniowym na pokładzie głównym. Oba wewnętrzne pokłady projektujemy w zależności od Państwa wymagań i życzeń. MS PRINCESS może być do
Państwa wyłącznej dyspozycji - aby praca była efektywna i przyniosła jak najlepsze
rezultaty. Statek może stać się przestrzenią wyłącznie do Państwa dyspozycji niezakłócaną przez zgiełk miasta lub obecnością innych grup. Idealne miejsce na
Państwa koncepcje!

WARIANTY UŁOŻENIA KRZESEŁ
TEATRALNY
Pokład główny 130 osób
Pokład górny 130 osób
SZKOLNY
Pokład główny 70 osób
Pokład górny 80 osób
UKŁAD -U
Pokład główny 45 osób
Pokład górny 45 osób
KAMERALNY
Pokład główny 50 osób
Pokład górny 50 osób
BANKIETOWY
Pokład główny 120 osób
Pokład górny 130 osób

Pokład główny Łączna powierzchnia 161m2 Wysokość 2,12m
Pokład górny Łączna powierzchnia 151m2 Wysokość 2,05m

NASZE PAKIETY KONFERENCYJNE

Posiłki w naszych pakietach konferencyjnych są świeżo przygotowywane w naszej
kuchni pokładowej. W zależności od Państwa preferencji możemy zorganizować
poranną lub popołudniową przerwę na górnym pokładzie lub wykorzystać pokład
główny jako pomieszczenie przeznaczone na przerwy. Oczywiście dostosujemy
pakiety do Państwa życzeń. W celu uzyskania informacji o cenach, o możliwości
zmian i dodatkowych usługach na zamówienie prosimy o kontakt.

PAKIETY KONFERENCYJNE
Udostępnienie statku
Rejs
Sprzęt konferencyjny, w tym rzutnik, ekran, 5 monitorów
LED, 1 flipchart, kartki i pisaki
Kawa i herbata na powitanie
Nielimitowana ilość wody w strefie konferencyjnej
1 przerwa kawowa z wytrawnymi i słodkimi przekąskami, a
także kawą, herbatą i wodą bez ograniczeń
2 przerwy kawowe (przed i po południu) z wytrawnymi i
słodkimi przekąskami, a także nielimitowaną ilością kawy,
herbaty i wody
Lunch w formie bufetu (sałatki, danie główne, deser)
1 napój bezalkoholowy i woda bez ograniczeń podczas
obiadu
Soki i napoje bezalkoholowe w strefie konferencyjnej i do
obiadu bez ograniczeń
1 kawa po obiedzie
Napój powitalny / koktajl na zakończenie spotkania
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Flensburg
Kappeln

Schleswig

NASZA LOKALIZACJA
Statek MS PRINCESS jest do dyspozycji w Hamburgu, jak również w wielu innych portach na północy
Niemiec. Jeśli żądany port nie jest uwzględniony,
prosimy o kontakt. 			
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MS PRINCESS W LICZBACH
Rok budowy 1989 | 2017 kompletna
modernizacja
Długość 38,99 m
Szerokość 8,70 m

Zanurzenie1,60 m
Prędkość
9 kn
Moc
2 x 218 kW
Ilość pasażerów 360 osób

PLAN POKŁADU
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WIRTUALNE ZWIEDZANIE
POKŁADU MS PRINCESS:
DO ZESKANOWANIA!

Adler-Schiffe GmbH & Co. KG
Boysenstr. 13 | 25980 Sylt / Westerland
Tel. +49 46 51 - 98 70 836 | charter@adler-schiffe.de

www.adler-schiffe.de/charter

