PRZYJĘCIA

BANKIETY FIRMOWE
www.hotelprime.pl

Duży wybór sal bankietowych, doskonała
kuchnia stylowej Restauracji The Piano,
doświadczeni pracownicy oraz idealna
lokalizacja obiektu gwarantują powodzenie
Państwa przyjęcia.

PRZYJĘCIA I BANKIETY FIRMOWE
Nasz obiekt idealnie spełni wszelkie oczekiwania w zakresie
organizacji przyjęć okolicznościowych, przyjęć weselnych
i imprez firmowych. Serdecznie zapraszamy Państwa
do organizacji uroczystości w eleganckiej i miłej atmosferze Hotelu PRIME. Oferujemy kompleksową pomoc
w przygotowaniu zarówno kameralnego przyjęcia dla 20
osób, jak i dużej imprezy do 500 osób.
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5 klimatyzowanych sal (do 500 osób)
wykwintne menu dostosowane do wymogów Klienta
dowolny układ i aranżacja stołów
komfortowe pokoje i nowoczesne apartamenty
spa & wellness dla Gości hotelowych
duży, monitorowany parking
kompleksowa obsługa
organizacja usług komplementarnych i atrakcji
indywidualne podejście

Na wysokim poziomie organizujemy przyjęcia
okolicznościowe, bankiety, imprezy firmowe,
spotkania integracyjne, wesela, komunie,
wieczory panieńskie i kawalerskie.

RESTAURACJA
By
zaspokoić
kulinarne
pragnienia
naszych
Gości,
zapraszamy do Restauracji The Piano mieszczącej się
w Hotelu. Potrawy przygotowywane są z największą
starannością, a podawane dania usatysfakcjonują najbardziej wymagającego smakosza. Polecamy dania kuchni
europejskiej, w tym między innymi polskiej i śródziemnomorskiej. W naszym menu nie brakuje również posiłków
dla najmłodszych, które na pewno pobudzą dziecięcy
apetyt. Serwowane dania są zawsze świeże i przygotowywane z najwyższej jakości produktów.

HOTEL BYTOM PRIME
W ofercie posiadamy 91 nowoczesnych i komfortowych
pokoi z łazienkami, wyposażonych w TV-sat, WiFi oraz
telefon. Oferta hotelu zawiera pokoje 1, 2 - osobowe,
a także przestronne apartamenty. Wizyta w hotelowym
spa & wellness, restauracji The Piano oraz pubie
sprawiają, że Hotel BYTOM PRIME jest dobrą alternatywą
na wypoczynek w mieście.

SPA & WELLNESS
Klimatyczne spa & wellness znajduje się w podziemiach
Hotelu BYTOM PRIME. To idealne miejsce do wypoczynku
i relaksu. Zapraszamy Gości do korzystania z sauny suchej,
sauny parowej, jacuzzi, groty wodnej, sali fitness oraz
salonu masażu.

SALE KONFERENCYJNE
Hotel BYTOM PRIME posiada 5 nowoczesnych sal konferencyjnych o powierzchni od 20.7 m 2 do 333 m 2 ,
mieszczących od kilku do 500 osób. Sale wyposażone są
w klimatyzację, bezprzewodowy Internet, sprzęt audio
-video. Do dyspozycji oddajemy projektor, ekran, flipchart
oraz sprzęt nagłaśniający. W zależności od zastosowania
i zapotrzebowania sale mogą być wyposażone w stoły,
a krzesła ustawione w różnych konfiguracjach: układ
kinowy, szkolny, konferencyjny, bankietowy, w podkowę.

LOKALIZACJA
HOTEL BYTOM PRIME zlokalizowany jest 2 km od Centrum
miasta,
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.

HOTEL BYTOM PRIME
ul. Strzelców Bytomskich 87 41-914 Bytom
tel. 32 782 1 782 fax 32 782 1 781
e-mail: recepcja@hotelprime.pl / oferty@hotelprime.pl
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