


Bike Cafe to kawiarnia położona w samym centrum Wrocławia, w sercu Dzielnicy 
Czterech Wyznań. Niezwykła aranżacja, eleganckie wnętrza i profesjonalna obsługa 
sprawią, iż każde spotkanie nabierze wyjątkowego charakteru. Zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą i organizacji wydarzeń.  
 
Idealna lokalizacja przy ul. Św. Antoniego 8 (niedaleko ul. Kazimierza Wielkiego) zapewni 
szybki i wygodny dojazd na miejsce wydarzenia. 
 

O KAWIARNI 



W ramach współpracy Centrum Informacji 
oferuje możliwość: 
  przygotowania upominków z Wrocławia dla 
Państwa gości, znajomych, pracowników etc. 
  organizacji spaceru z licencjonowanym 
przewodnikiem na jednej z wybranych  przez 
Państwa tras, w tym także spacery oraz rejsy 
nocne po Wrocławiu 
  organizacji wycieczek z licencjonowanym 
przewodnikiem w okolice Wrocławia oraz  
    Dolnego Śląska 
  rezerwacji noclegów w obiektach 
noclegowych Wrocławia  
  rezerwacji i odbioru biletów na wydarzenia 
rekreacyjne i kulturalne np. bilety do teatru,  
    Opery, Filharmonii, punkty widokowe itp. 

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

Kawiarnia Bike Cafe zintegrowana jest z 

Centrum Informacji  
Turystycznej i Rowerowej. 



Zapraszamy do współpracy: firmy, instytucje, fundacje, stowarzyszenia, animatorów 
zabaw dziecięcych, a także osoby prywatne. 
 
W ramach świadczonych usług organizujemy: 
  grupowe śniadania, lunche oraz kolacje 
  spotkania biznesowe oraz business lunche 
  konferencje 
  spotkania firmowe, bankiety 
  eventy oraz spotkania tematyczne - Andrzejki, Walentynki, Halloween, spotkania 
    świąteczne etc. 
  uroczystości dla dzieci - urodziny, Mikołajki, Gwiazdka, Dzień Dziecka, komunie, etc.  
  uroczystości dla młodzieży - 18-ste urodziny, imieniny, spotkania pomaturalne,   
    rozdania dyplomów 
  kameralne uroczystości weselne  
  spotkania rodzinne 
  koncerty 
  udostępniamy wnętrza do sesji zdjęciowych i filmów 

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY 



Do Państwa dyspozycji oddana jest część kawiarniana z barem, sala łukowa oraz dwa 
ogródki kawiarniane w okresie letnim (z przodu oraz z  tyłu kawiarni).  
 
W zależności od charakteru i wielkości organizowanego spotkania mogą Państwo : 
  wynająć cały lokal,  
  wynająć salę tylną ( w okresie letnim z ogródkiem kawiarnianym), 
  zarezerwować stoliki na konkretną liczbę gości. 

MOŻLIWOŚCI WYNAJMU 



Kawiarnia z barem to sala przeznaczona dla 20 osób (miejsca siedzące).  
 
Duża przestrzeń, elegancki bar, ciekawy wystrój tworzą nastrojowy klimat idealny na 
potrzeby zarówno kameralnego, jak i biznesowego spotkania. 
 
Przy opcji wynajęcia całego lokalu część ta jest idealnym miejscem na rozmowę,  podczas 
gdy sala tylna może służyć za parkiet taneczny. 

KAWIARNIA Z BAREM 



Sala łukowa dysponuje 32 miejscami 
siedzącymi. W okresie letnim powiększona 
może zostać o ogródek. Sala jest doskonałym 
miejscem na organizację kameralnych 
spotkań okolicznościowych, prelekcji, 
pokazów, wernisaży.  
 
Sala wyposażona jest w: 
 rzutnik multimedialny 
 ekran o powierzchni 190 X150 cm 
 łącze HDMI  
 nagłośnienie i mikrofon bezprzewodowy 
pozwalające regulować muzykę w zależności 
od potrzeby sali 
 sala klimatyzowana, możliwość 
zaciemnienia  
 w sali znajduje się oddzielne wejście do 
lokalu przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

SALA ŁUKOWA 



W przedniej części kawiarni oraz łączniku z salą tylną znajduje się mini-galeria Bike Cafe, 
w której zaprezentować można prace malarskie, fotograficzne, graficzne. Galeria 
wyposażona jest w szyny oraz haki umożliwiające powieszenie prac w różnorodnych 
formatach.  
 
Jeśli macie Państwo ciekawe pomysły na aktywność artystyczną , jesteśmy otwarci na 
wszelkie propozycje współpracy. 

GALERIA BIKE CAFE 



Dla Państwa gości lub pracowników możemy przygotować poczęstunek. W zależności od 
Państwa preferencji i oczekiwań, może być to zarówno menu typu: stół szwedzki, bufet lub 
zasiadane serwowane przez kelnerów. 
 
W ramach usługi gastronomicznej oferujemy : 
 śniadania ( również na wynos) w wersji wegetariańskiej, wegańskiej 
 lunche – zupy, tarty, piadiny 
 przekąski – na ciepło oraz zimno 
 desery – ciasta, puchary lodowe 
 kawy, herbaty 
 napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe  

CATERING 



Zapraszamy do współpracy i wspólnego organizowania niezapomnianych wydarzeń. 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 
 
Tel.:+ 48 71 346 15 34 
e-mail: bike@dzielnica4wyznan.info.pl 
www: http://dzielnica4wyznan.info.pl/bike-cafe/ 
 
 
Dane adresowe: 
Bike Cafe  
Ul. Św. Antoniego 8 
50-073 Wrocław 
 
 
 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 


