
CENTRUM KONFERENCYJNE
w Q HOTEL PLUS KATOWICE

Q HOTEL PLUS KATOWICE  to nowy, czterogwiazdkowy obiekt, otwarty w maju 2017 roku w Katowicach. 
Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, ok. 400 m od Dworca Głównego i Galerii Katowickiej, ok. 2 km od Spodka, 
Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz ok. 2,5 km 
od Muzeum Śląskiego. Q Hotel Plus Katowice oddalony jest od lotniska w Pyrzowicach o ok. 35 km, 
a od lotniska w Balicach o ok. 67 km. 

Oferujemy:
  
      121 nowoczesnych, ergonomicznych i w pełni wyposażonych pokoi. 
      W odpowiedzi na oczekiwania Gości biznesowych, wszystkie pokoje posiadają sejf mieszczący 
      laptopa oraz biurko z wygodnym krzesłem do pracy.
      2 sale konferencyjne możliwe do połączenia w jedną o łącznej powierzchni 90m²,  pozwalającą na organizację 
      konferencji do 120 uczestników.
      restaurację mieszczącą 100 osób, a także lobby bar, parking i salę fitness.

Wnętrze Q Hotel Plus Katowice jest proste i nowoczesne. W każdym pokoju znajdą Państwo komfortowe i duże łóżko, 
klimatyzację, zestaw do parzenia kawy i herbaty, deskę do prasowania oraz żelazko, wodę mineralną, sejf i telewizor. 
W łazienkach znajdują się m.in. ekskluzywne kosmetyki, ręczniki oraz suszarki do włosów. 
Goście w całym obiekcie mają do dyspozycji bezpłatne Wi-Fi. 

qhotels.pl

PLUS WROCŁAW

Q HOTEL PLUS KATOWICE 
ul. Wojewódzka 12, 40-026 Katowice
e-mail: katowiceplus@qhotels.pl | tel.: +48 575 011 555 
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CENTRUM KONFERENCYJNE W Q HOTEL PLUS KATOWICE
dysponuje 2 klimatyzowanymi i kompleksowo wyposażonymi salami konferencyjnymi o powierzchni 45m² każda. 
Sale te mogą zostać połączone w jedną dużą, umożliwiając tym samym organizację prezentacji, konferencji, szkoleń 
oraz wykładów dla około 120 osób. Połączone sale posiadają dostęp do światła dziennego. 
Ponadto oferta konferencyjna hotelu obejmuje szeroki wybór przerw kawowych, obiadów oraz kolacji.

SALE KONFERENCYJNE:
Wszystkie nasze sale konferencyjne 
są zlokalizowane na parterze. Sala Frappe
oraz połączone sale Frappe + Mocca mają
dostęp do światła dziennego.

WYPOSAŻENIE:

      Projektor multimedialny (podwieszany)       Internet bezprzewodowy       Klimatyzacja
      Ekran (wysuwany z sufitu)       Mikrofon bezprzewodowy       Flipchart

Frappe 45 3,00 25 55 45 24 20 28

45 3,00 25 55 45 24 20 28

90 3,00 50 120 90 50 45 64

Nazwa sali m² Wysokość
(m)

Bankiet Teatr Koktajl Prostokąt
(boardroom)

Podkowa Szkoła

Mocca

Frappe + Mocca

Tabela wskazuje przybliżone wartości.
Ceny sal są dostępne na zapytanie.

MOCCA
45m²

FRAPPE
45m²


