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BUSINESS PRIME PARK 

Oferujemy Państwu komfortowe warunki pracy i wypoczynku. 

Nasza oferta to idealne rozwiązanie dla Państwa firmy  

na zorganizowanie szkolenia, konferencji, wykładu, kongresu, 

prezentacji, spotkania biznesowego, czy eleganckiego bankietu. 

Nowoczesny i kompleksowo wyposażony obiekt spełni wszelkie 

Państwa oczekiwania. Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania 

z naszej oferty. 

OFERTA
• 5 nowoczesnych, klimatyzowanych sal konferencyjnych

• wszechstronne wyposażenie

• przerwy kawowe, obiady, kolacje

• duża baza noclegowa w Hotelu PRIME i Hostelu Twój Hostel

• dogodna lokalizacja

• monitorowany parking na 200 miejsc

• profesjonalna i kompleksowa obsługa

• elastyczność w kontakcie z Klientem

                metraż    ilość miejsc   internet   klimatyzacja   catering

sala large     333   m2                                                  do 500        ■  ■          ■

sala standard A    75     m2                                                  do 80        ■  ■          ■

sala standard B    75     m2                                                  do 80        ■  ■          ■

sala biznes A     20.7  m2        do 20        ■  ■          ■

sala biznes B     20.7  m2        do 20        ■  ■          ■

SALE
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SALE KONFERENCYJNE

Business PRIME PARK posiada 5 nowoczesnych sal konferencyj- 

nych o powierzchni od 20.7 m2 do 333 m2, mieszczących  

od kilku do 500 osób. Sale wyposażone są w klimatyzację,  

bezprzewodowy Internet, sprzęt audio-video. Do dyspozycji 

oddajemy projektor, ekran, fl ipchart oraz sprzęt nagłaśniający. 

W zależności od zastosowania i zapotrzebowania sale mogą być 

wyposażone w stoły, a krzesła ustawione w różnych konfigura- 

cjach: układ kinowy, szkolny, konferencyjny, bankietowy, w podkowę. 

układ kinowy

układ konferencyjny układ bankietowy układ bankietowy

układ szkolny układ w podkowę



NOCLEG

Nocleg w Hotelu BYTOM PRIME to gwarancja udanego wypoczynku.  
Do Państwa dyspozycji oddajemy 91 wygodnych, nowoczesnych 
pokoi 1 i 2 - osobowych, wyposażonych w łazienkę z prysznicem, 
WiFi, TV i telefon. Ponadto istnieje możliwość noclegu w pobliskim 
Hostelu sieci Twój Hostel.

SPA & WELLNESS

Po szkoleniu zapraszamy Gości do skorzystania ze spa & wellness. 
Do dyspozycji oddajemy: saunę suchą, saunę parową, jacuzzi, grotę 
wodną, salę fitness oraz salon masażu.

RESTAURACJA

By zaspokoić kulinarne pragnienia naszych Gości zapraszamy 
do Restauracji The Piano mieszczącej się w Hotelu. Potrawy przy- 
gotowywane są z największą starannością, a podawane dania 
usatysfakcjonują najbardziej wymagającego smakosza. Polecamy 
dania kuchni europejskiej, w tym między innymi polskiej i śród- 
ziemnomorskiej. Serwowane posiłki są zawsze świeże i przygoto- 
wywane z najwyższej jakości produktów.

LOKALIZACJA

Business PRIME PARK zlokalizowany jest 2 km od Centrum miasta
Bytom, przy węźle komunikacyjnym autostrady A1, w sąsiedztwie  
M1 Centrum Handlowego, bezpośrednio przy drodze DK 11 
- kierunek Poznań. Do dyspozycji pozostaje przyhotelowy parking 
na ponad 200 miejsc, w tym rownież dla autokarów i minibusów. 
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