OFERTA BIZNESOWA

NOVOTEL KATOWICE CENTRUM
Aleja Roździeńskiego 16 | 40-202 Katowice - Polska
tel. +48 32 200 44 44 | fax. +48 32 200 44 11 | H3377@accor.com

IDEALNE MIEJSCE SPOTKAŃ BIZNESOWYCH

PLANUJESZ POBYT BIZNESOWY?
Nie mogłeś trafić lepiej! NOVOTEL KATOWICE CENTRUM**** to idealne miejsce
spotkań! Hotel usytuowany jest w samym centrum stolicy Górnego Śląska, w bliskiej
300 klimatyzowanych pokoi

odległości od rynku, dworca kolejowego i autobusowego. W najbliższej okolicy

3 pokoje dla os. niepełnosprawnych

znajdują się najważniejsze atrakcje turystyczne oraz obiekty biznesowe: Hala
Widowiskowo-Sportowa SPODEK, Centrum Kongresowe, Muzeum Śląskie czy siedziba
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.
NOVOTEL KATOWICE CENTRUM****

Internet i telewizja satelitarna
w każdym pokoju
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komfortowe, klimatyzowane sale z dostępem do światła dziennego. Dopełnieniem
udanych spotkań biznesowych jest bogata oferta gastronomiczna.
Wygodne, nowocześnie urządzone pokoje oraz specjalne dodatki sprawią, że
poczujesz się u nas wyjątkowo. Odpoczywaj, pracuj i w pełni korzystaj ze swojego
pobytu biznesowego!

14 sal konferencyjnych
ze światłem dziennym

NOVO Square:
restauracja i bar

Sauna, basen, jacuzzi i fitness
w cenie pobytu

Monitorowany parking
dla Gości

YOUR EVENT IN OUR VENUES

ORGANISE, COLLECT POINTS AND USE!
AT OUR HOTEL:
We invite you to participate in our loyalty scheme ALL.Accor.Live.Limitless. The

We ensure the highest quality of service!

scheme is also intended for conference organisers - Meeting Planner. Join the scheme

It is appreciated by Guests from all over

free of charge. You can use the points collected for subsequent trips and events or for

the world! We are ranked highest on the

your individual stay - in one of ALL.Accor.Live.Limitless hotels (over 2,600 hotels
worldwide). You can also exchange points with our partners (more information).

list of TripAdvisor, among the best
evaluated hotels in Katowice!
We care for your safety!

Collecting ALL.Accor.Live.Limitless points:

We have got the ALLSAFE certificate,

2 EUR = 1 point

which confirms the safety of cleanliness

2 000 points = hotel voucher for 40 EUR

and prevention in co-operation with

points are valid for an indefinite period of time - provided that you stay at least one
night annually in a hotel participating in our scheme

Bureau Veritas.
We protect the environment!
We participate in the Plant for the Planet
scheme. We have already planted over 4

You will receive the following for organising

million trees all over the world thanks to

your event using the offer:

the reuse of towels by our Guests!
We reduce the carbon footprint!
The carbon dioxide emission calculator
allows for counting and balancing the
emissions of each booking made in Accor
network.
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ACCESS TO THE HOTEL:
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* International Congress Centre
** Polish National Radio Symphony Orchestra

WE INVITE YOU TO A VIRTUAL
TOUR OF OUR HOTEL:

Centrum wellness
z basenem, sauną, jacuzzi
oraz strefa fitness
w cenie pobytu

APARTAMENT
87

Wypocznij i zregeneruj
siły w samym sercu
Górnego Śląska!

Szanowna Pani,
z przyjemnością przygotowałam ofertę dla uczestników i organizatorów CYBERSEC FORUM/ EXPO
odbywającego się w Katowicach terminie 17-18.05.2022. Poniżej przesyłam propozycję cenową dla
Państwa.

USŁUGI NOCLEGOWE:
pokój standard: 1-osobowy 325 zł / 2-osobowy 365 zł ( tylko łóżko małżeńskie)
pokój superior: 1-osobowy 365 zł / 2-osobowy 405 zł ( łóżko małżeńskie lub dwa oddzielne łóżka)

Podane wyżej ceny dotyczą pobytu jednego pokoju za jedną dobę i zawierają:
 śniadanie w formie bufetu
 możliwość korzystania z Centrum Rekreacji (basen, siłownia, sauna, jacuzzi) wg standardowych
godzin otwarcia
 w każdym pokoju zestaw do parzenia kawy/ herbaty
 wifi
 podatek VAT

PARKING: samochód osobowy 40 zł/ doba
Poniżej załączam link do wirtualnego spaceru, gdzie można zobaczyć wnętrza naszego hotelu
http://3d.worldpicture360.pl/Novotel_Katowice_Centrum/
Pozdrawiam serdecznie,
Eliza Kunikowska
Koordynator ds. sprzedaży
tel.: +48 32 200 44 52, tel.: +48 502 198 262
E-mail: H3377-sl@accor.com

Novotel Katowice Centrum

