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Czterogwiazdkowy hotel, 
którego otwarcie planowane jest 
na rok 2021, będzie największym obiektem 
sieci Q Hotel i zarazem jednym 
z najbardziej funkcjonalnych obiektów 
konferencyjnych w Polsce.

Luksusowy hotel w doskonałej lokalizacji:

Obiekt będzie zlokalizowany na Bielanach Wrocławskich, położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
w pobliżu głównego węzła komunikacyjnego województwa dolnośląskiego, przez który przebiega rozbudowana 
sieć dróg krajowych. Podróż samochodem do centrum Wrocławia jak i do portu lotniczego Wrocław-Strachowice, 
będzie zajmować zaledwie 15 minut.

              

209 nowoczesnych, dwuosobowych pokoi, 
z możliwością rozdzielenia łóżek, wyposażonych 
z myślą o kliencie biznesowym, w tym 8 luksusowych 
apartamentów suite z pokojem dziennym 
do wykorzystania jako boardroom, 
     
3700m² powierzchni konferencyjno-eventowej, 
zaprojektowanej tak, by spełniała oczekiwania 
organizatorów wydarzeń. W obiekcie istnieje możliwość 
wydzielania 18 niezależnych sal konferencyjnych, 

salę balową o powierzchni 580m², 
wysokości 4m, z dostępem do światła dziennego, 
windą towarową umożliwiającą wprowadzenie 
pojazdów, przystosowaną do pokazów 
z wykorzystaniem urządzeń RTV i AGD, 
z możliwością podziału na 3 (227m², 171m², 180m²) 
lub 4 części (113m², 113m², 171m², 180m²) i złożenia 
ścian na foyer (610m²), co łącznie tworzy 1180m² 
powierzchni eventowej, 

VIP lounge o powierzchni 450m² 
z panoramicznym tarasem widokowym na Wrocław 
(275m²), idealny na organizację ekskluzywnych wesel, 
imprez rodzinnych oraz VIP-owskich spotkań, 

4 sale konferencyjne 
(3 o powierzchni 110m² z możliwością 
podziału na 2 mniejsze, oraz sala 
boardroom) zlokalizowane na 
1. piętrze, w sąsiedztwie sali balowej,

centrum relaksacyjne, 
oferujące 3 gabinety zabiegowe, 
saunę oraz salę fitness wyposażoną 
w rowery stacjonarne, bieżnię 
i zestaw do ćwiczeń, 

2 restauracje: 
śniadaniowo-lunchowa (480m²) 
oraz à la carte połączona 
z barem (297m²), idealna na 
klimatyczną kolację,

3184m² zielonych terenów 
z wyznaczonym miejscem na grilla, 
i  możliwością organizacji wydarzeń 
plenerowych,

119 miejsc parkingowych 
(w tym 2 miejsca dla autokarów), 
zlokalizowane na parkingu 
zewnętrznym (513m2) i garażu 
podziemnym (950m2).

Idealne miejsce na organizację wydarzeń, 
oddajemy do Państwa dyspozycji:



/powierzchnie konferencyjno-eventowe i rekreacyjne
SCHEMAT FUNKCJONALNY 

/POZIOM 6

 /POZIOM 5

/POZIOM 2-3-4-5

/POZIOM 1

/POZIOM 0

VIP lounge 
powierzchnia: 450m²

Taras widokowy 
na panoramę Wrocławia
powierzchnia: 275m²

Centrum relaksacyjne 
z gabinetami zabiegowymi, 
panoramiczną sauną i salą fitness 
powierzchnia: 190m²

8 apartamentów
z możliwością wykorzystania
pokoju dziennego jako boardroom 
powierzchnia całkowita apartamentu: 57m²

Sala balowa
z możliwością podziału
na 4 części
powierzchnia całkowita: 580m²

4 sale 
konferencyjne 
(w tym boardroom)
powierzchnia 
całkowita: 361m² Restauracja

śniadaniowo - lunchowa 
powierzchnia: 480m²

Restauracja à la carte
powierzchnia: 297m²

Taras terenowy
powierzchnia: 350m²

Foyer z możliwością 
przyłączenia 
do sali balowej
powierzchnia: 
610m²

Winda towarowa
/zasięg od poziomu 

-1 (garaż) do +1

Scena



WYBIERZ

Q HOTEL
I ZOSTAŃ NASZYM GOŚCIEM!

Odwiedź nasze obiekty w Krakowie, Gdańsku, 
Wrocławiu i Katowicach. 

Wrocław (centrum)
/czas dojazdu: 15 min

Dojazd Autostradą A4 do A8 - kierunek: 
Gdańsk /czas dojazdu: 4 h 50 min

 /czas dojazdu: 3 hWarszawa
 /czas dojazdu: 2 hŁódź

Q HOTEL 
PLUS WROCŁAW BIELANY

Autostrada A4 - kierunek: 
Kraków /czas dojazdu: 2 h 30 min

Autostrada A4 - kierunek: 
Zgorzelec /przejście graniczne
/czas dojazdu: 1 h 40 min
Berlin /czas dojazdu: 3 h 40 min

Międzynarodowy 
Port Lotniczy 
/Wrocław - Strachowice 
/czas dojazdu: 14 min

punkt zrzutu do obsługi 
toalet autokarowych

taras 
terenowy przed 

restauracją

VIP lounge
i taras widokowy

tereny zielone


