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REKOMENDACJA

PoIecajc Hotel Gçboczek. Vine Resort & Spa chcielibymy serdecznie podziçkowaO calemu zespolowi
za wspOpracç oraz profesjonalizm w organizacji spotkania naszej firmy, szczegolne podziçkowania dla
Pani Marzeny Bogel, ktOra zajmowala sic nasza grup ,,od pocztku do koñca”.

Odpowiednia lokalizacja, infrastruktura obiektu, dbaloC a ka2dy detal, wysoki poziom obsugi,
zaangaowanie oraz otwartoO pracownikow Hotelu s wizytOwk tego miejsca. Tworzony przez to klimat
pomaga w osigniçciu zamierzonych celOw przy organizacji spotkan oraz konferencji.

Nasz konferencjç organizowalimy ju2 dwukrotnie w Hotelu Gçboczek i zamierzamy ponownie w
przyszlym roku .... zawsze jestemy bardzo zadowoleni z wspOlpracy i profesjonalizmu osôb z nami
wspOlpracujcych ze strony Hotelu, dlatego wracamy

Z pe4na odpowiedzialnoci rekomendujemy Glçboczek. Vine Resort & Spa jako odpowiedni obiekt dla
osOb chccych polczyC wypoczynek wraz z organizacj spotkañ grupowych.
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Niniejsza wiadomoó jest poufna i mo2e zawieraô informacje zastrzezone lub objçte tajemnic zawodowa.

Linklaters C. Winiewski I Wspôlnicy Spolka Komandytowa jest spolkq afiliowanq Linklaters LLP, spôlki partnerskiej z ograniczonq odpowiedzialnociq
zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 0C326345. Okrelenie .partner w odniesienlu do Linklaters LLP oznacza czlonka Linklaters LLP lub pracownika
lub doradcc Linklaters LLP, jej spolek stowarzyszonych lub innych podmiotow posiadajqcych rôwnowazny status kwaliflkacje. Lista czlonkôw Linklaters LLP
oraz osób niebedacych czlonkami, Iecz posiadajqcych status partnera wraz z opisem ich kwalifikacji zawodOwych, dostçpna jest w siedzibie firniy - One Silk
Street, Londyn EC2Y 8H0, Wielka Brytania. Osoby te sq radcami prawnymi lub zagranicznymi bqd europejskimi prawnikami z prawem do wykonywania
zawodu na podstawie rejestracji w odpowiednich organach.
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