
KONFERENCJE
w Q HOTEL KRAKÓW

Q HOTEL KRAKÓW*** zlokalizowany jest w biznesowej części miasta z dogodnym dojazdem do lotniska oraz 
autostrady A4, 5,5 km od Rynku Głównego w Krakowie. Hotel dzieli zaledwie 300 m od Centrum Handlowego, gdzie 
znajdują się Galeria Bronowice, Ikea, Castorama i Makro Cash&Carry.

Oferujemy:
  
      89 nowoczesnych i ergonomicznych pokoi, w tym 53 pokoje typu twin i 36 pokoi typu double. 
      Odpowiadając na oczekiwania Gości biznesowych, wszystkie pokoje w hotelu posiadają sejf na laptop 
      oraz biurko z wygodnym krzesłem do pracy.
      1 salę konferencyjną o powierzchni 32 m², która umożliwia organizację spotkań do 40 osób.
      Restaurację z Lobby Barem o łącznej powierzchni 150 m² . 

Wnętrze obiektu jest proste i nowoczesne. W każdym pokoju znajdą Państwo duże i komfortowe łóżko, klimatyzację, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, wodę mineralną, sejf, telewizor LCD i telefon. W łazienkach znajduje się prysznic, 
ekskluzywne kosmetyki, ręczniki, suszarka do włosów oraz lusterko. Hotel dysponuje 16 miejscami parkingowymi 
i w całym obiekcie dostępne jest bezpłatne Wi-Fi.

qhotels.pl

Q HOTEL KRAKÓW

KRAKÓW

ul. Radzikowskiego 142, 31-342 Kraków
krakow@qhotels.pl | tel: +48 12 333 41 41



KONFERENCJE W Q HOTEL KRAKÓW  
Sala konferencyjna w Q Hotel Kraków ma powierzchnię 32 m² i umożliwia organizację spotkań, konferencji, 
czy imprez okolicznościowych do 40 osób. Nasza oferta konferencyjna obejmuje także szeroki wybór zestawów przerw 
kawowych oraz obiadów. Ciekawą alternatywą dla tradycyjnego spotkania biznesowego jest także organizacja 
wspólnego śniadania z kontrahentami. Q Hotel Kraków może pochwalić się wybornymi śniadaniami 
w formie bogatego bufetu.

SALA KONFERENCYJNA:
Sala konferencyjna w Q Hotel Kraków 
zlokalizowana jest na parterze i posiada 
dostęp do światła dziennego.

WYPOSAŻENIE:

      Projektor multimedialny       Klimatyzacja
      Ekran 

Dużym udogodnieniem dla gości biznesowych jest zlokalizowany w pobliżu recepcji mały business corner z dostępem 
do komputera, drukarki, skanera i ksero. 

      Internet bezprzewodowy
      Panel do sterowania sprzętem i oświetleniem      Flipchart

Sala konferencyjna 32 3,05 40 16 22
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