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Hotel Evva****Business &Wellness znajduje się w centrum 

Tarnobrzega, w bliskim sąsiedztwie takich miast jak Sandomierz – 

10 min, Stalowa Wola – 30 min, Mielec – 40 min. Odległość od 

Lotniska Jasionka w Rzeszowie to 70 km. 

Nowoczesne wnętrza, wyśmienita kuchnia , strefa wellness, basen, 

kręgielnia oraz siłownia gwarantują komfortowy pobyt Gościom 

biznesowym i turystycznym. 

Hotel Evva **** Business&Wellness to doskonałe miejsce na 

organizację szkoleń, konferencji, prezentacji czy innych wydarzeń. 

Przy organizacji eventów oraz konferencji zapewniamy 

nowoczesne wnętrza, najnowsze wyposażenia techniczne, 

profesjonalny sprzęt oraz obsługę, które zdecydowanie podniosą 

prestiż organizowanych spotkań. 

 Hotel Evva **** Business & Wellness in Tarnobrzeg is located in 

the center of Tarnobrzeg, in close proximity to cities such as 

Sandomierz - 10 min., Stalowa Wola - 30 min., Mielec - 40 min.  

Distance from the Jasionka Airport in Rzeszów - 70 min.

Modern interiors, excellent cuisine, wellness zone, swimming pool, 

bowling alley and gym guarantee a comfortable stay for business 

and tourist guests. 

Hotel Evva **** Business & Wellness is a perfect place for 

organizing trainings, conferences, presentations and other events. 

We provide modern interiors, the latest technical equipment, 

professional equipment and service that will definitely increase 

the prestige of organized meetings. 

Business & Wellness
Hotel Evva





1| Large Conference room is a perfect place for big business meetings 

and conventions  

2| Sala konferencyjna to idealne miejsce na spotkania klasy biznes. 

Na potrzeby spotkań w nieco mniejszym i prywatnym gronie. 

2| The Conference room is a perfect place for small business meetings. 
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3| Business Lounge to idealne miejsce na spotkania w zamkniętym gronie. 

3| Business Lounge is a perfect place for small meetings with business friends.  

Sale konferencyjne
Conference rooms
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4| Sala Vip to idealne miejsce na spotkania klasy biznes. 

Sala połączona jest z naszą Restauracją Gustum. 

4| VIP Gustum room is a perfect place for business meetings. 

The room is connected with Gustum restaurant 





Bogate śniadania, lunche oraz dania z karty tworzone są przez 

zespół kucharzy Restauracji GUSTUM, których mottem przewodnim 

jest hasło „ Gotujemy z pasją jak dla Rodziny i Przyjaciół ". 

Szef kuchni w swoim menu odważnie sięga po tradycyjne polskie 

produkty, łącząc je z tym co najciekawsze w kuchni międzynaro-

dowej. GUSTUM WINO & BAR to kawałek świata w którym rządzi 

miłość i pasja do kuchni, a satysfakcja Gościa to nasz główny cel. 

Bogata Winoteka ponad 80 apelacji ze Starego Kontynentu oraz 

Nowego Świata podkreśli smak serwowanych dań.

Perfect breakfasts, lunches and à la carte dishes are created by 

a team of chefs at the GUSTUM Restaurant, whose motto is "We 

cook with passion as for Family and Friends". 

The chef in his menu courageously uses traditional Polish products, 

combining them with what is the most interesting in international 

cuisine. GUSTUM WINE & BAR is a piece of the world in which love 

and passion for the kitchen are governed, and the Guest's 

satisfaction is our main goal. 

Rich wine selection over 80 appeals from the Old Continent and the 

New World will emphasize the taste of served dishes.

+48 15 851 00 11 Rezerwacja Online: www.gustum.com.pl

Open: Monday - Sunday: 12:00 - 22:00
Otwarte: Poniedziałek - Niedziela: 12:00 - 22:00









Hotel Evva udostępnia Państwu nowoczesne pokoje 

z telewizorami LED 4K, z bogatymi  możliwościami połączeń 

multimedialnych, szybkim dostępem do WIFI oraz wygodnym 

miejscem do pracy.

Do dyspozycji naszych Gości oddajemy pokoje typu standard, 

deluxe oraz najwyższej klasy apartamenty.

Hotel Evva offers modern rooms with 4K LED TVs, with rich 

multimedia connections, fast WIFI access and a comfortable 

place to work.

We offer our guests standard, deluxe and top-class 

apartments.

Pokoje
Rooms





Strefa Wellness Eternity do Państwa dyspozycji:

2basen z hydromasażami o powierzchni 23 m

jacuzzi

słoneczna łąka

kąpiele saunowe dostępne w saunach fińskiej, suchej 

oraz solnej.

Eternity Wellness Zone at your disposal: 

2swimming pool with hydromassage area of 23 m  

jacuzzi

sunny meadow 

sauna baths available in Finnish, dry and salt saunas. 

Strefa Wellness
Wellness Zone





Fitness Forma
Fitness Form

Dobre samopoczucie zapewni aktywność fizyczna. 

Przygotowaliśmy dla Państwa sale fitness wyposażoną 

w sprzęt klasy premium renomowanej firmy Sport Arts.
 

Do dyspozycji Gości oddajemy: 

bieżnię

rower treningowy

orbitrek

atlas
siłownia

sala multimedialna z możliwością podłączenia ze 
smartfonem 

Well-being will ensure physical activity. 

We have prepared for you fitness rooms equipped with 

premium equipment from the renowned company Sport Arts. 

We offer: 

treadmill

exercise bike

cross trainer

atlas
the gym

a multimedia room with the possibility of connection 
with a smartphone 





Kręgielnia i Pub
Bowling and Pub

Kręgielnia i Pub FANKULA udostępnia trzy strefy:

pub - ze wspaniałym wyborem alkoholi

kręgielnia - cztery multimedialne tory z nowoczesnym 
oświetleniem

sport - trzy telewizory z wygodnymi kanapami

Bowling and Pub FANKULA has three zones: 

pub - with a great selection of alcohols

bowling alley - four multimedia lanes with modern 
lighting

sport - three TV sets with comfortable sofas

FANKULA







39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyszyńskiego 4 +48 15 851 00 10 rezerwacja@hotelevva.pl
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