
CENTRUM KONFERENCYJNE
w Q HOTEL PLUS WROCŁAW

Q HOTEL PLUS WROCŁAW**** jest dogodnie usytuowany w centrum Wrocławia, w pobliżu głównych atrakcji miasta
takich jak Sky Tower (400 m), Rynek Główny (1200 m) czy Ostrów Tumski (3 km). 
Od Dworca Kolejowego hotel dzieli zaledwie 500 m.

Oferujemy:
  
      127 klimatyzowanych i nowoczesnych pokoi dla 254 Gości łącznie, w tym 24 pokoje z rozkładaną sofą dla rodzin 
      z dziećmi, 1 apartament oraz 2 pokoje przystosowane do potrzeb Gości niepełnosprawnych,
      5 klimatyzowanych sal konferencyjnych, które umożliwiają organizację spotkań dla około 300 osób,
      Restaurację Questa oraz lobby bar o łącznej powierzchni 250 m²,
      strefę rekreacyjną z widokiem na miasto,
      parking podziemny.

W całym hotelu dostępne jest bezpłatne WiFi. Wnętrze obiektu jest proste i nowoczesne, a kompleksowe
wyposażenie zapewnia pełen komfort pobytu. W każdym pokoju znajdą Państwo wygodne i duże łóżko, zestaw 
do parzenia kawy i herbaty, bezpłatną wodę mineralną, deskę do prasowania i żelazko, sejf, minibar lub lodówkę.
Wszystkie pokoje są klimatyzowane. Dodatkowo odpowiadając na oczekiwania Gości biznesowych, wszystkie pokoje 
zostały wyposażone w sejf na laptopa oraz biurko z wygodnym krzesłem do pracy.

PLUS WROCŁAW

Q HOTEL PLUS WROCŁAW 
ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław
mail: wroclawplus@qhotels.pl | tel.: +48 71 749 17 00 qhotel.pl

http://qhotels.pl/wroclaw-plus
http://qhotels.pl
http://qhotels.pl


CENTRUM KONFERENCYJNE W Q HOTEL PLUS WROCŁAW
dysponuje 5 klimatyzowanymi i kompleksowo wyposażonymi salami konferencyjnymi, które umożliwiają organizację 
prezentacji, konferencji, szkoleń oraz wykładów dla około 300 osób. 
Sale łączy przestronne foyer, które łatwo zaaranżować jako powierzchnię wystawienniczą, miejsce rejestracji 
uczestników czy integracyjny aperitif przed spotkaniem. Oferta konferencyjna hotelu obejmuje szeroki wybór przerw 
kawowych, lunchów oraz kolacji.

SALE KONFERENCYJNE:
Wszystkie nasze sale konferencyjne 
są zlokalizowane na I piętrze w pomieszczeniach 
z dostępem do światła dziennego.

WYPOSAŻENIE:

      Projektor multimedialny (podwieszany)       Panel do sterowania sprzętem i oświetleniem       Klimatyzacja
      Ekran (wysuwany z sufitu)       Internet bezprzewodowy       Flipchart

Ponadto centrum konferencyjne posiada oddzielną strefę business ze stanowiskami komputerowymi, 
internetem, drukarką oraz szatnię.
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