
 

 

Oferta przygotowana dla:    Zieleń Miejska 

Osoba kontaktowa:    Pan Lech Marek 

Termin objęty ofertą:    07-10.06.2017 
 
 

Nasze Atuty: 
 

 Bardzo dobra lokalizacja 

 Niezawodność  

 Dostępność  

 Elastyczne podejście do naszych Gości  Hotelowych 

 Sprawna i uprzejma obsługa 
 
 
 

Usługi noclegowe 
 

Quality Silesian Hotel*** Cena specjalna 

Pokój 1-osobowy ze śniadaniem 145 zł 

Pokój 2-osobowy ze śniadaniem 175 zł 

Economy Silesian Hotel** Cena specjalna 

Pokój 1-osobowy ze śniadaniem 129 zł 

Pokój 2-osobowy ze śniadaniem 159 zł 
* Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, kończy o 12:00 następnego dnia.  

 

Usługi dodatkowe 
 

 Cena brutto 

Parking – niestrzeżony  Bezpłatny 

Garaż - zamykany  25 zł 

Internet Bezpłatny 

Wellness Centre – basen, sauna, jacuzzi, siłownia Bezpłatny dla Gości Quality*** 
 
 

 
Ofertę przygotowała: 
Ilona Latos 
Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu 
tel: +48 32 606 88 04; gsm: +48 664 033 685 
mail: s2@silesianhotel.pl  

 
Jeżeli oferta lub umowa nie stanowi inaczej obowiązują warunki rezerwacji i anulacji zawarte w regulaminie Centrum 

Konferencyjnego znajdującego się na stronie www.silesianhotel.pl 
 

mailto:s2@silesianhotel.pl
http://www.silesianhotel.pl/


 

HOTEL SILESIAN     
 

 

Nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny w Katowicach, który 
należy do tych nielicznych miejsc gdzie komfort, użyteczność, relaks 
oraz ceny usług tworzą wyważoną całość. Dogodna lokalizacja w 
pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego „3 Stawy” oraz 
centrum miasta, sprawia że Hotel jest doskonałym miejscem 
zarówno dla tych którzy planują dłuższy pobyt na Śląsku, jak i dla 
tych, którzy są tutaj tylko przejazdem. Takie położenie umożliwia 
dogodną komunikację z Krakowem, Wrocławiem czy Warszawą. 

 

QUALITY SILESIAN HOTEL*** 
 

 

120 pokoi (w tym 1 osobowe, 2-osobowe, apartamenty) 
 

Wyposażenie pokoi: wygodne łóżko, łazienka z prysznicem, 
suszarka do włosów, zestaw do parzenia kawy i herbaty, telewizor 
wraz z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej, bezpłatne 
bezprzewodowe łącze internetowe do 50 mb/s, telefon, 
klimatyzacja, Wellness Centre 
 

 

ECONOMY SILESIAN HOTEL** 
 

 

80 pokoi (w tym 1 osobowe, 2-osobowe) 
 

Wyposażenie pokoi: wygodne łóżko, łazienka z prysznicem, 
suszarka do włosów, telewizor LCD wraz z dostępem do telewizji 
satelitarnej oraz bezpłatny i bezprzewodowy Internet do 20MB/s 
 

 

RESTAURACJA 
 

 

2 sale restauracyjne dla 60 i 100 osób, lobby bar 
 

Dania serwowane w restauracji to zawsze najlepsze propozycje 
kuchni polskiej, europejskiej a zwłaszcza tradycyjnej kuchni śląskiej. 
Karta menu zmieniana kwartalnie pozwala zaprezentować 
najciekawsze sezonowe smaki w wydaniu Szefa Kuchni. Lobby bar 
położony między recepcją i restauracją  to idealne miejsce zarówno 
dla spotkań biznesowych jak i relaks po dniu pracy.  
Oferta restauracji obejmuje również organizację bankietów, imprez 
okolicznościowych i catering szkoleniowo-konferencyjny. 

 

WELLNESS CENTER 
 

 

Basen, sauna, jacuzzi, siłownia 
 

Centrum Wellness to miejsce relaksu dal wszystkich Gości. Oprócz 
możliwości skorzystania z basenu, sauny, jacuzzi i siłowni istnieje 
możliwość odpłatnego rozszerzenia usług o masaże, zabiegi Spa, 
zajęcia indywidualne z trenerem lub ratownikiem.  
 

 



 

CENTRUM KONFERENCYJNE 
 

 

7 sal konferencyjnych, przestronne lobby 
 

Wszystkie sale usytuowane są na pierwszym piętrze budynku, 
posiadają bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu, 
wysokiej klasy sprzętu audiowizualnego i konferencyjnego. Dzięki 
systemowi przesuwnych ścian istnieje możliwość łączenia sal 
i dostosowania powierzchni Centrum do potrzeb spotkania. Sale 
mają powierzchnię od 28 do 132 mkw. Wszystkie sale mogą 
pomieścić równocześnie 230 osób.  

 

 

 
2 pokoje biznesowe 
 

Pokoje biznesowe to idealne miejsce na spotkania w ścisłym 
gronie, narady, rekrutacje, spotkania z kontrahentami. Pokoje 
usytuowane są na drugim piętrze Hotelu.  

  
 

DOJAZD DO HOTELU 
 

 
 

DANE KONTAKTOWE 
 

RECEPCJA RESTAURACJA DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU 

rezerwacje indywidualne rezerwacja stolików 
organizacja szkoleń, konferencji, 
przyjęć okolicznościowych, grupy 

+48 32 606 88 00 + 48 32 606 88 80 +48 32 606 88 00 wew.3 
kontakt@silesianhotel.pl  rest@silesianhotel.pl marketing@silesianhotel.pl 

 
www.silesianhotel.pl 
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