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When a hotel becomes your house

Simple pleasures
in a cosy atmosphere
W SKRÓCIE
•• 203 klimatyzowane pokoje
i apartamenty, w tym 17 apartamentów z aneksem kuchennym
•• Restauracja z tarasem i bar
hotelowy
•• 13 jasnych sal konferencyjnych
o pojemności do 600 osób
•• Całodobowa recepcja i room
service
•• Studio fitness i sauna

ODKRYJ ŚLĄSK

DISCOVER SILESIA

Katowice znane są ze swojej gościnności i prężnie rozwijającej się
gospodarki. Hotel Vienna House
Easy Katowice stanowi znakomite połączenie tych wartości.
Ten kolorowy i nowoczesny hotel
jest idealną bazą wypadową dla
osób podróżujących służbowo
i tych, którzy odwiedzają Spodek
lub Międzynarodowe Centrum
Kongresowe. Warto tu wrócić
również ze względu na wyśmienitą
kuchnię – przekonaj się o tym na
własnej skórze.

Katowice in Upper Silesia is known
for its hospitality and a thriving
economy. Vienna House Easy Katowice skillfully combines these
values. This colourful modern hotel is a perfect starting point for
business travellers as well as visitors to the Spodek Arena or the International Congress Centre. The
cuisine is also worth coming back
for – try it and see for yourself.

Najważniejszy jest ruch. Śląsk jest
regionem bogatym pod względem
kulturalnym i historycznym. Tych,
którzy nie mają czasu na odkrywanie piękna regionu, ale chcieliby
spędzić trochę czasu aktywnie,
zapraszamy do hotelowego studia
fitness z sauną.

It’s all about movement. Silesia is
a region rich in cultural assets and
historical sites. For those of you
who don‘t have time to explore the
beauty of the region but would still
like to be active, the team recommends the hotel‘s fitness facilities,
including sauna.

•• Darmowe szybkie WiFi &
mobile concierge
•• Garaż podziemny
•• Niedaleko Spodka
i Międzynarodowego Centrum
Kongresowego

AT A GLANCE
•• 203 air conditioned rooms &
suites including 17 apartments
with kitchenette
•• Restaurant & hotel bar with
terrace
•• 13 light-filled conference rooms
for up to 600 people
•• 24h reception & room
•• Fitness studio & sauna
•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
•• Underground parking spaces
•• Within walking distance
of the Spodek Arena & the
International Congress Centre

Vienna House Easy Katowice • Ulica Sokolska 24, 40086 Katowice, Poland
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POKOJE SUPERIOR

POKOJE EXECUTIVE

JUNIOR SUITE

Prosty design i najwyższej klasy
udogodnienia w pokojach robią
wrażenie. Poczuj komfort i luksus
przestronnych pokoi o powierzchni
22 m² – oferujemy wybór pomiędzy
łóżkiem podwójnym a dwoma oddzielnymi łóżkami. Jako nasz gość
nieodpłatnie korzystasz z WiFi
i studia fitness z sauną. Delektuj
się również wybornym śniadaniem
w formie bufetu z szerokim wyborem potraw.

Pokoje Executive posiadają jasną,
dużą łazienkę z prysznicem.
Wybierając ten rodzaj pokoju,
możesz korzystać z szeregu nieodpłatnych usług i ofert specjalnych,
takich jak dostęp do Executive
Corner, room service, wstęp
do hotelowego studia fitness
z sauną oraz drink powitalny.
Sprawimy, że czas spędzony
w stolicy Śląska będzie naprawdę
przyjemny.

Wszystkie życzenia gości są spełniane w elegancko urządzonych
i przestronnych apartamentach
Junior Suite. Dla wygody gości
pokoje posiadają garderobę i dużą
łazienkę z wanną i prysznicem.
Zapraszamy do skorzystania
z wielu dodatkowych usług, które
sprawią, że pobyt w Katowicach
będzie jeszcze przyjemniejszy.
Oczywiście jako nasz gość mieszkający w jednym z apartamentów
masz dostęp do Executive Corner
i szeregu innych dodatkowych
udogodnień.

SUPERIOR ROOMS

EXECUTIVE ROOMS

The clean design and the superlative facilities of the Superior rooms are impressive. You
can look forward to comfort
and luxury in the spacious
22 m² rooms – choose between
a double bed or twin beds. As a
guest, you enjoy free high-speed
WiFi and free access to the fitness
studio with sauna. The exquisite
daily buffet breakfast features a
wide variety of dishes.

The Executive rooms feature a
bright and spacious bathroom
with shower. As an Executive
guest, you have access to a series
of additional services and special
offers that complement the room
amenities such as access to the
Executive Corner, free room service, access to the fitness studio
and sauna and a welcome drink.
Enjoy your stay in Katowice, the
capital city of Silesia.

JUNIOR SUITES
All your wishes are satisfied in
the elegantly designed interiors
of your Junior suite. Enjoy the
walk-in wardrobe and the spacious bathroom with both shower
and a bath. Take advantage of
many extra services that will make
your stay in Katowice even more
enjoyable. Of course, as a guest
in one of the Suites, you also have
access to the Executive Corner
and can enjoy a series of complementary amenities.
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Sweet dreams
APARTAMENTY

APARTMENTS

WYPOSAŻENIE

To oferta dla tych, którzy planują
zostać nieco dłużej. Gospodarka
Katowic dobrze prosperuje, więc
goście niejednokrotnie zostają
w mieście na dłuższy czas. W takich przypadkach cenią sobie komfort bogato wyposażonych apartamentów. Sypialnia, oddzielny
salon, aneks kuchenny, łazienka
z prysznicem i wanną oraz toaleta
dla gości. Jest w nich wszystko,
czego potrzebujesz, aby czuć się
komfortowo podczas długiego
pobytu.

Just stay a bit longer. Since Katowice has a thriving economy, guests
who stay in the city for extended periods are especially thankful for the
fully furnished apartments. They
consist of a bedroom, separate
living room, kitchenette, bathroom
with shower and bath as well as a
guest WC. Everything you need for
a sense of well-being.

•• Klimatyzacja

POKOJE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Kolorowe i eleganckie pokoje
w hotelu Vienna House Easy
Katowice dostępne są również
dla gości z ograniczeniami ruchowymi. Zadbamy o Twój wypoczynek po pełnym wrażeń dniu
spędzonym na Śląsku.

•• Łazienka z WC, prysznic/wanna
i suszarka
•• Telewizor LCD i odtwarzacz
DVD
•• Minibar
•• Zestaw do parzenia kawy
i herbaty
•• Darmowe szybkie WiFi &
mobile concierge

ACCESSIBLE ROOMS

•• Telefon

The colourful, elegant rooms at
Vienna House Easy Katowice are
also available with disabled access. Enjoy a rest in your comfortable bed after an eventful day in
the Silesia region.

•• Sejf
•• Biurko

EQUIPMENT
•• Air conditioning
•• Bath with WC, shower/bathtub
and hairdryer
•• LCD TV & DVD player
•• Minibar
•• Coffee & tea making facilities
•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
•• Telephone
•• Safe
•• Desk
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RESTAURACJA
SUNLIGHT

RESTAURANT SUNLIGHT
The motto of the chef sets the
tone: „a cuisine that is creative
as well as healthy, delicious and
refined.“ And he is as good as his
word. It starts at breakfast with
farm fresh products and continues at dinner with Polish and international dishes.

Szef kuchni obiecuje „kreatywną
kuchnię, która jest równocześnie
zdrowa, smaczna i wykwintna”.
I dotrzymuje słowa. Na śniadanie podawane są świeże, regionalne produkty, a na kolację dania inspirowane kuchnią polską
i potrawami z całego świata.
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Enjoy the good taste
BAR

BAR

Lobby Bar zaprasza na szybki
business lunch i jest równocześnie
najnowszym w stolicy Śląska
steakhousem.
Wyborne
steki,
świeże owoce morza, duży wybór win z całego świata oraz
przepyszne
desery
sprawiają,
że Lobby Bar to miejsce,
w którym na gości czekają wyjątkowe doznania kulinarne. A na zakończenie wieczoru - relaksujący
drink w przyjemnej atmosferze baru.

The Lobby Bar serves a quick
midday business lunch and is
also the Silesian capital‘s newest
steakhouse. Tender steaks, fresh
seafood, a large selection of international wines and delicious desserts make a visit at the Lobby Bar
to the ultimate steakhouse experience. Round off the evening with a
drink at the bar.
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Centralna lokalizacja, elastyczność i całodobowa obsługa to cechy rozpoznawcze naszego centrum konferencyjnego. 13 sal konferencyjnych
mieści w sumie nawet 600 osób. Tutaj zorganizujesz konferencję bez zamieszania – i tylko pięć minut od Spodka. Dział konferencji jest w stanie
przewidzieć każdą prośbę i zapewnia wsparcie na każdym etapie organizacji – począwszy od fazy planowania, kończąc na samym evencie.
Śląsk jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Europie.
Dawne przemysłowe miasteczko przeobraziło się w nowoczesne miasto
z prężnie rozwijającą się gospodarką. Gdy liczy się czas, autostrady
umożliwiają szybki i łatwy dojazd do większych europejskich miast. Aby
uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym profesjonalnym
działem konferencji!

Central. Flexible. 24h support: The
hotel offers 13 conference rooms
with a total capacity of up to 600
people. Uncomplicated conferences – and only five minutes away
from the Spodek Arena. The event
team anticipates any request you
may have and supports you throughout the whole process.
Did you know that Silesia is one
of the fastest growing regions in
Europe? The former manufacturing town has blossomed into a
modern-day city with a thriving
economy. If time is of the essence,
the motorways provide fast and
easy access to the major European cities. For more information,
please contact the professional
events team!
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Meet, greet
and be creative
KONFERENCJE
W SKRÓCIE

SALA KONFERENCYJNA
CONFERENCE ROOMS

m2

•• 13 sal konferencyjnych
mogących razem pomieścić
do 600 osób
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-
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40
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24

•• Duża powierzchnia
konferencyjna i eventowa
•• 3 przestronne foyer
(ogółem 670 m²)
•• Darmowe szybkie WiFi
•• 150 miejsc parkingowych
w garażu podziemnym

Foyer II
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Opal I
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Opal II
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Opal III
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Opal IV
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Opal I-IV

294

400
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160

Saphir

40

30

20
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18

Smaragd

41

30
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18

Topaz

40
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20
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Foyer III

174
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-

Amber

58

50

25

22

24

Onyx

58

50

25

22

24

Crystal

36

15

16

14

14

Quartz

50

30

20

16

16

Coral

36

15

8

10

12

Quartz
(50 m2)

Crystal
(36 m2)

Amber
(58 m2)

Onyx
(58 m2)

Foyer
Coral
(36 m2)

1. Stock / 1st floor

CONFERENCE FACTS
•• 13 conference rooms with a
total capacity for up to 600
people
•• Large conference & events area

Opal IV
(73 m2)

Opal III
(74 m2)

Opal II
(74 m2)

Opal I
(73 m2)

Rubin
(72 m2)

Lift
Lift
Lift

•• 3 spacious foyers
(a total of 670 m²)

Foyer
Foyer

•• Free high-speed WiFi
•• 150 underground parking
spaces

Saphir
(40 m2)

Smaragd
(41 m2)

Topaz
(40 m2)

1. Stock / 1st floor
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