
www.desilva.pl/KATOWICE

pakiet konferencyjny deSilva 

ul. Równoległa 2
42-625 Pyrzowice

 +48 32 393 88 88 katowice@desilva.pl

za całodniowy
pakiet konferencyjnyPLN 

od osoby115



DeSilva Najbardziej przyjazne 13 lokalizacji 12 hoteli   59 sal konferencyjnych1441 pokoi 

115 PLN* za całodniowy pakiet konferencyjny 
Oferta obejmuje:
• wynajem sali konferencyjnej
• bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu
• rzutnik  DLP, ekran oraz flipchart z markerami
• świeżo parzona kawa z ekspresu, szeroki wybór herbat,
   soki i ciasta własnego wypieku dostępne non-stop w trakcie spotkania
• lunch 2-daniowy
• dla uczestników konferencji specjalne ceny pokoi

Nowoczesne I funkcjonalne wnętrza
• 4 sale konferencyjno-bankietowe o łącznej pojemności do 230 osób
• bezpłatny, monitorowany parking
• bezpłatny, szybki Internet w pokojach i lobby
• bezpłatny dostęp do hotelowej siłowni
• bezpłatna możliwość korzystania z hotelowych rowerów 
• restauracja, bar z kominkiem i dużym ekranem TV
• 24 h sklepik z przekąskami i napojami
• bilard
• komfortowe wyposażenie pokoi

NASZE SALE KONFERENCYJNE

* Podana cena nie zawiera podatku VAT i obowiązuje dla min. 10 os.
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NASZE ATUTY

• Doskonała lokalizacja
 - blisko tras A1, A4, S1 i DK1, prowadzących do Warszawy,
    Cieszyna, Krakowa i Wrocławia
 - prosty dojazd do centrum Katowic, Dąbrowy Górniczej, 
       gliwickiej strefy ekonomicznej oraz granicy z Czechami
 - hotel położony blisko lotniska Katowice-Pyrzowice (tylko 1,7 km)
 - z Katowic dojazd bezpośrednią linią autobusową Katowice-Pyrzowice lotnisko

• Zapewniamy duży parking

• Wyśmienita kuchnia 

• Profesjonalna, zawsze uśmiechnięta obsługa

• Dbamy o Twój komfort snu zapewniając 77 komfortowych, 
   klimatyzowanych pokoi każdy wyposażony w:
 - nowoczesne, szerokie łóżka z wygodnymi materacami kieszeniowymi
 - dużą łazienkę z prysznicem, suszarką, kosmetykami i kompletem ręczników
 - indywidualnie sterowaną klimatyzację 
 - duży sejf mogący pomieścić 17”laptop
 - szybki i bezpłatny Internet
 - telefon i telewizor LCD z pilotem
 - lodówkę z wodą mineralną GRATIS
 - zestaw do parzenia kawy i herbaty
 - mobilny, wielofunkcyjny stolik
 - Pillow Menu - wybór dodatkowych, antyalergicznych poduszek
   o różnej twardości i rozmiarze



rezerwuj onilne na 
www.desilva.pl

Zapraszam do współpracy
Justyna Mróz-Konieczko
e-mail: j.koniecznko@desilva.pl
kom. +48 664 322 249  

www.desilva.pl/katowice

Find us on

NASZE HOTELE
Hotel DeSilva Premium Opole 
Hotel DeSilva Premium Poznań
Hotel DeSilva Warszawa Piaseczno
Hotel DeSilva Inn Katowice Airport
Hotel Victor Pruszków DeSilva 
Hotel Mercure Częstochowa Centrum 
Hotel Mercure Opole
Hotel Mercure Karpacz Skalny
Hotel Mercure Jelenia Góra
Hotel Mercure Cieszyn
Hotel Ibis Częstochowa
Hotel Ibis Katowice Zabrze
Hotel Ibis Styles Bielsko-Biała 
Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva 
Restauracja & Minibrowar
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POZNAJ NASZE HOTELE


