
QUBUS HOTEL Prestige ****



Oferta Hotelu
Czterogwiazdkowy hotel 
Qubus Prestige Katowice 
mieści się w najwyższym 
budynku w Katowicach, 
w samym centrum miasta. 
Oferuje on pokoje 
z bezpłatnym dostępem do 
Internetu oraz telewizor 
z płaskim ekranem i dostępem 
do kanałów kablowych.
Pokoje w hotelu Qubus 
są klimatyzowane 
i wyposażone w mini bar 
oraz sejf. Z okien roztacza się
widok na miasto. Każdy pokój 
dysponuje łazienką z suszarką
do włosów.

Za dodatkową opłatą można 
zamówić masaż lub skorzystać
z sauny, centrum fitness bądź
solarium.
Odległość od dworca 
kolejowego w Katowicach 
wynosi tylko 800 metrów. 
Międzynarodowe Targi 
Katowickie są oddalone 
od obiektu o 2,5 km, a hala 
widowiskowo-sportowa  Spodek 
o 450 metrów. W zaledwie 
5 minut można dojść do 
Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego i siedziby 
Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia.



Sky Bar Sky Bar zlokalizowany 
na  27 piętrze Qubus Hotel 

Prestige Katowice. 
Tutaj zapierającą dech 

w piersiach panoramę Śląska 
podziwiali muzycy Red Hot 

Chilli Peppers 
czy Phil Collins.

W Sky Barze delektować
się można nie tylko widokami. 
W jego  ofercie znajduje się

szeroki wybór drinków, 
przekąsek i win. 

Sky Bar może być doskonałym 
pomysłem na randkę, imprezy 
firmowe, urodziny, imieniny, 
przyjęcia okolicznościowe, 

jubileusze, szkolenia, odprawy.



Restauracja
Hotel przyjmuje gości 
w klimatyzowanej, 
przytulnej restauracji, 
w której serwuje potrawy 
z wielu zakątków świata, 
przygotowywane zgodnie 
ze sprawdzonymi, 
najlepszymi przepisami. 
Z bogatego menu można 
wybierać lekkie przekąski, 
smakowite dania na ciepło, 
puszyste desery 
i najróżniejsze dodatki.



Konferencje
Sieć Qubus Hotel dysponuje 
48 nowoczesnymi 
klimatyzowanymi i eleganckimi 
pomieszczeniami 
konferencyjnymi. Profesjonalnie 
wyposażone sale pozwolą
zorganizować udaną
konferencję, imprezę, szkolenie 
a także spotkanie biznesowe. 
Dużym atutem jest lokalizacja 
hoteli w centrach głównych 
polskich miast biznesowych 
takich jak: Kraków, Gdańsk, 
Wrocław, Legnica czy Katowice.



Wesela

Qubus Hotel oferuje:

Podróż poślubną do wybranego hotelu sieci Qubus Hotel 
za 1 PLN.

Romantyczną kolację w I rocznicę ślubu.
Małżeńskie śniadanie podane do pokoju.

Pełne wsparcie specjalisty ds. organizacji przyjęć 
weselnych.

Wcześniejsze degustacje potraw dla Pary Młodej 
po podpisaniu umowy.

Wyśmienite menu i dania komponowane przez Szefa 
Kuchni - Vicemistrza w grillowaniu

Projekcję zdjęć Pary Młodej.
Każdy z  hoteli jest inny i wyjątkowy, dlatego oprócz 

sieciowej oferty weselnej w każdym hotelu czeka  
dodatkowo specjalna oferta weselna.



Nasze zdjęcia 
z Hotelu… :)
















