
Qubus Hotel Głogów

Plac Konstytucji 3-go Maja 1

67-200 Głogów

tel.: (+48 76) 833 6 100

fax: (+48 76) 833 6 200

| OFERUJEMY:

Pozdrawiam,

Aleksandra Soczewka                            

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 

tel.76 8336182 

asoczewka@qubushotel.com    

A PO WESELU U NAS 

PODRÓŻ POŚLUBNA ZA 1 PLN

• Kompleksową organizację Ceremonii Zaślubin w plenerze;

• Klimatyzowaną salę restauracyjną dla 90 osób;

• Romantyczną kolację dla Nowożeńców w I rocznicę ślubu;

• Apartament dla Młodej Pary ze śniadaniem do łóżka;                                                                                                                                                        

• Dekoracje z żywych kwiatów;

• Profesjonalną obsługę kelnerską;

• Wcześniejsza degustację potraw dla Pary Młodej po podpisaniu umowy; 

• Zaproszenie na podróż poślubną w wybranym hotelu sieci Qubus Hotel w cenie organizacji wesela;

• Promocyjne ceny na pokoje dla Gości weselnych;                                                                                                                                                            

• Dwa pokoje dwuosobowe dla rodziców;

• Bogate menu przygotowane przez doświadczonych Szefów Kuchni;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Apartament dla Nowożeńców w prezencie 

Menu 149 PLN/os. w okresie jesienno-
zimowym  

qubushotel.com



Bardzo dziękujemy za zorganizowanie najlepszego wesela pod Słońcem! Ogromne 

zaangażowanie organizatorów, obsługa na najwyższym poziomie a jedzenie bardzo 

smaczne. Goście byli zachwyceni przyjęciem i dekoracją. Wszystko bardzo ładnie podane a 

pieczony udziec w chlebie wszyscy długo będą wspominali. Z czystym sumieniem możemy 

polecić Qubus Hotel Głogów jako miejsce organizacji przyjęć, jesteśmy bardzo wdzięczni za 

trud włożony w przygotowania. Dziękujemy!

| REKOMENDACJE

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opiniami na temat imprez, które zostały zorganizowane w naszym hotelu:

Anna i Tomek

Pozdrawiam,

Aleksandra Soczewka                            

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 

tel.76 8336182 

asoczewka@qubushotel.com    

Qubus Hotel Głogów

Plac Konstytucji 3-go Maja 1

67-200 Głogów

tel.: (+48 76) 833 6 100

fax: (+48 76) 833 6 200

Agnieszka i Rafał

Wesele było fantastyczne !!! Zarówno my jak i wszyscy  goście jesteśmy jeszcze pod 

wrażeniem. Wszystko było zorganizowanie perfekcyjnie! Dania przepyszne i pięknie 

podane….a udziec w wykonaniu szefa kuchni-czysta poezja!!! Dekoracja sali dopasowana do 

bukietu pani młodej, obsługa przemiła.Praca wykonana przez restaurację i hotel Qubus 

przeszła nasze najśmielsze oczekiwania ! Jesteśmy wam bardzo wdzięczni za tyle 

starań.Naprawdę było warto!...A nie było łatwo biorąc pod uwagę, że wesele było 

międzynarodowe i trafić w gusty wszystkich gości wydawałoby się rzeczą niemożliwą...               

A jednak Wy sprostaliście ( i to z brawurą)  tym zadaniom ! Brawo! Zyskaliście sobie wielkie 

uznanie nie tylko z naszej strony ale również gości zagranicznych będziemy was szczerze 

polecać innym!!!

Kinga i Tommy

Ślub jak z bajki. Dziękujemy za mnóstwo energii włożonej w przygotowania ślubu w plenerze. 

Miejsce fantastycznie udekorowane, cała oprawa rewelacyjna- dzięki Wam będziemy 

wspominać ten dzień jako najpiękniejszy w Naszym życiu. Późniejsze przyjęcie w restauracji 

również przebiegało na najwyższym poziomie. Pełne zaangażowanie i profesjonalizm załogi 

na każdym etapie przygotowań i przyjęcia. Goście byli zachwyceni!

qubushotel.com



PRZYWITANIE

ZUPA

DODATKI

0

DANIE GŁÓWNE | NAPOJE 

| MENU WESELNE I

| ZIMNE PRZEKĄSKI | SPECJALNOŚĆ WIECZORU|  OBIAD

Pozdrawiam,

Aleksandra Soczewka                            

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 

tel.76 8336182 

asoczewka@qubushotel.com    

Qubus Hotel Głogów

Plac Konstytucji 3-go Maja 1

67-200 Głogów

tel.: (+48 76) 833 6 100

fax: (+48 76) 833 6 200

149 PLN/os.  
160 PLN/os.                          

KOSZT

•Schab po Warszawsku serwowany z 

trzema musami do wyboru: borowikowym, 

chrzanowym oraz buraczanym;

•Duet Matiasów w dwóch odsłonach: z 

sosem jabłkowym i salsą pomidorową;

•Wytrawne Crepes z szynką dojrzewającą, 

łososiem i warzywami;

•Delikatne tymbaliki drobiowe;

•Roladki z łososia z musem chrzanowym;

•Terina drobiowa;

•Półmisek swojskich wędlin z Naszej 

wędzarni (karkówka,  schab, polędwiczka 

wieprzowa, kabanos swojski ,swojska 

kiełbasa)

Podawane na deskach ze świeżymi ziołami; 

•Duży wybór świeżego pieczywa.

Sałatki:

•Sałatka śledziowa po meksykańsku;

•Sałatka makaronowa- specjał Szefa 

Kuchni;

•Bukiet aromatycznych sałat z kurczakiem 

w sosie słodko-kwaśnym;

•Przywitanie chlebem i solą                                                        

•Kieliszek  wina musującego na 

przywitanie

| Dodatkowe zamówienie

•Bufet słodkości  ( Ciasta , ogromny wybór 

deserów Finger Food)

•Owoce ( całe oraz filetowane )

Koszt  zestawu :  17 PLN/ os.                                                                                                                               

•Ceny zawierają podatek VAT.                                        

•Oferta ważna do 31.12.2017r.                              

* powyższe dania podawane są w formie 

półmisków.

•Aromatyczny rosół z kury serwowany                   

z domowym makaronem 

| NA ZAKOŃCZENIE

•Tradycyjny barszcz czerwony z 

pasztecikiem z ciasta francuskiego lub 

krokiecikiem

•Ziemniaki oprószone koperkiem,                       

•Ziemniaki opiekane z ziołami,                               

•Bukiet  surówek sezonowych        

I DANIE CIEPŁE                                                                        

•Boeuf Bourguignon czyli wołowina po 

burgundzku;                                                                      

II DANIE CIEPŁE                                                                          

•Pyszne żeberka BBQ

•Kawa/herbata;

•Soki owocowe;

•Woda mineralna niegazowana;                                            

*Napoje zimne 1,6 l / os.;                                                                  

*Soki owocowe , woda mineralna podawane 

w dzbankach.

•Sznycel z jajkiem i szczypiorkiem; 

•Kurczak faszerowany musem szpinakowo-

serowym,

•Grillowana karkówka w ziołach i 

musztardzie,

•Cordon Blue,                                                                                                                                                                   

qubushotel.com



PRZYWITANIE

ZUPA

DANIE GŁÓWNE

DODATKI

•Bulion królewski z mięsnymi pulpecikami

* powyższe dania podawane są w formie 

półmisków.

•Mus z łososia serwowany na plastrach 

zielonego ogórka;

•Roladki z kurczaka z serem pleśniowym, 

orzechami włoskimi i natką pietruszki;

•Terina drobiowa z chutney cebulowym w 

trzech kolorach;

•Sakiewka ze schabu z trzema rodzajami 

musów;

•Rolmops po kaszubsku na sałatce z 

pieczonych ziemniaków;

•Pate z galaretką jabłkową;                  

•Plastry wieprzowej polędwiczki pieczonej 

w boczku serwowanej z musem 

chrzanowym i odrobiną buraczka; 

•Filet z indyka faszerowany grzybami;   

•Ruloniki z szynki z polską sałatką 

jarzynową;                             

•Mini Tatary z przepiórczym jajkiem;       

•Półmisek swojskich wędlin z Naszej 

wędzarni (karkówka,  schab, polędwiczka 

wieprzowa, kabanos swojski ,swojska 

kiełbasa) Podawane na deskach ze 

świeżymi ziołami; 

•Duży wybór świeżego pieczywa.

Sałatki:

•Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem 

w towarzystwie grzanek w sosie Aioli

•Sałatka z grillowanym kurczakiem, 

świezymi warzywami w sosie słodko-

kwaśnym;

•Makaronowa sałatka z salami i pachnącą 

bazylią;

•Ziemniaki oprószone koperkiem,                                      

•Kluski śląskie,                                                                             

•Ziemniaki opiekane z ziołami,                                  

•Bukiet surówek sezonowych;        

•Sos grzybowy;

•Sos serowy;

•Sos pieczeniowy;        

•Tradycyjny barszcz czerwony z pasztecikiem z 

ciasta francuskiego lub krokiecikiem

| BUFET SŁODKI

| NAPOJE

I DANIE CIEPŁE                                                                        

•Boeuf Bourguignon;                                                             

II DANIE CIEPŁE                                                                          

•Udziec płonący zapiekany w chlebie  

serwowany przez Szefa Kuchni;

•Ciasta; 

•Tiramisu;

•Krem Brulle;                                                                                  

•Panna Cotta z marakują / maliną; 

•Owoce  w całości;                                                                    

•Owoce  filetowane; 

•Medaliony ze schabu przeplatane 

boczkiem i ananasem w aromatycznym 

czosnkowym maśle z kolendrą;

•Filet z indyka przekładany szpinakiem pod 

serową pierzynką;

•Roladki ze schabu faszerowane leśnymi 

grzybami;

•Schab a`la Provance

•Filet z kurczaka w towarzystwie mozzarelli 

oraz orzechów włoskich;

| NA ZAKOŃCZENIE

•Przywitanie chlebem i solą,                                                        

•Kieliszek  wina musującego, 

189 PLN/os.
199 PLN/os.

KOSZT

•Kawa/herbata bez limitu;

•Pepsi/Mirinda/Sprite;

•Soki owocowe;

•Woda mineralna  niegazowana;                                            

* Napoje zimne 2l/os.                                                                  

*Soki owocowe , woda mineralna podawane        

w dzbankach.                                                                                                                                                               

                                                                                                

ALKOHOL                                                                                               

•Wódka Wyborowa (0,5l/os.)                                                    

•Ceny zawierają podatek VAT.                                        

•Kalkulacja menu dla 70 osób .                                                

(w przypadku mniejszej ilości osób, cena może 

ulec zmianie).                                

|  OBIAD

| MENU WESELNE II

| ZIMNE PRZEKĄSKI | SPECJALNOŚĆ WIECZORU

qubushotel.com



Pozdrawiam,

Aleksandra Soczewka                            

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 

tel.76 8336182 

asoczewka@qubushotel.com    

Qubus Hotel Głogów

Plac Konstytucji 3-go Maja 1

67-200 Głogów

tel.: (+48 76) 833 6 100

fax: (+48 76) 833 6 200

qubushotel.com



PRZYWITANIE

ZUPA

DANIE GŁÓWNE 2 porcje mięsa/os

INFORMACJE 

| MENU WESELNE III - BEZTROSKIE WESELE 

|  OBIAD | ZIMNE PRZEKĄSKI    9 porcji/os | SPECJALNOŚĆ WIECZORU

•Tradycyjna ryba po grecku;

•Mus z łososia z jajkiem przepiórczym i rucolą;

•Kurczak z bekonem i żurawiną;

•Ruloniki z pieczonego schabu z musem 

chrzanowo-buraczanym;

•Śledź po marokańsku;

•Terina drobiowa z nutą szpinaku i marchewki

•Staropolska rolada z boczku pachnąca ziołami 

oraz czosnkiem; 

•Plastry wieprzowej polędwiczki pieczonej w 

boczku serwowanej z musem chrzanowym i 

odrobiną buraczka; 

•Tymbaliki drobiowe;

•Filet z indyka faszerowany grzybami;

•Tatar z prażonym boczkiem, grzybami, 

kaparami oraz jajkiem przepiórczym;

•Ruloniki z szynki z sałatką jarzynową;

•Galareta z golonki z tartym chrzanem;

•Półmisek  wędlin z naszej wędzarni,         

•Sałatka z brokułem, fetą i prażonymi pestkami 

słonecznika;

•Kompozycja sałat z dodatkiem serów 

pleśniowych i owocowym vinegtretem

•Sałatka grecka;

•Duży wybór świeżego pieczywa.

I DANIE CIEPŁE                                                                                                                 

•Toskańska zupa z wołowiną i czerwoną fasolą                                                                                                              

II DANIE CIEPŁE                                                                                      

•Szaszłyk BBQ z pieczonymi ziemniakami z 

masłem ziołowym w towarzystwie sosu greckiego                                                                                           

•Przywitanie chlebem i solą,                                                        

•Kieliszek  wina musującego na 

przywitanie,

| NA ZAKOŃCZENIE

•Krem z sezonowych warzyw z dodatkiem 

twarożku ziołowego i grzanek;
•Barszcz czerwony z pasztecikiem  z ciasta 

francuskiego lub krokietem;

| BUFET SŁODKI

•Ziemniaki z masłem i koperkiem,                                      

•Kluski śląskie,                                                                             

•Ziemniaki opiekane z ziołami,             

•Gnocchi

•Bukiet surówek sezonowych  

•Sos pieprzowy;

•Sos Tzatziki;

•Sos pieczeniowy;

Pozdrawiam,

Aleksandra Soczewka                            

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 

tel.76 8336182 

asoczewka@qubushotel.com    

Qubus Hotel Głogów

Plac Konstytucji 3-go Maja 1

67-200 Głogów

tel.: (+48 76) 833 6 100

fax: (+48 76) 833 6 200

•Grillowana pierś z kurczaka z mozzarellą i 

pomidorem w sosie śmietanowym; 

•Schab po polsku przeplatany bekonem;

•Roladka z polędwiczki wieprzowej z 

farszem myśliwskim;

•Filet z indyka przekładany szpinakiem 

zapiekany pod serową pierzynką;

•Zrazy ze staropolskim nadzieniem 

•Eskalopka drobiowa pod pierzynką z 

pieczonych pomidorów;

•Bałtycki dorsz panierowany w prażonych 

pestkach słonecznika;

                                   

•Ciasta;                                                                                                                  

•Czekoladowe ciasto tortowe;

•Tiramisu;

•Krem Brulle;                                                                                                             

•Panna Cotta z marakują / maliną;

•Owoce  w całości;                                                                                                  

•Owoce  filetowane;

| NIELIMITOWANE NAPOJE 

• Kawa/herbata;

• Pepsi/Mirinda/Sprite;

• Soki 100% Toma;

• Woda mineralna niegazowana;                                                                                                                                  

*Soki owocowe , woda mineralna podawane                                  

w dzbankach.

                                                                                                     

NIELIMITOWANY ALKOHOL                                                                            
•Wódka Luksusowa                                                                      

•Wino białe / czerwone                                                                                         

•Ceny zawierają podatek VAT.                                                                                                                                               KOSZT

229 PLN/os.
249 PLN/os.



22 PLN 0,75l Soplica 28 PLN 0,50l

24 PLN 0,75l Soplica 39 PLN 0,70l

24 PLN 0,75l Wyborowa 32 PLN 0,50l

40 PLN 0,75l Pan Tadeusz 34 PLN 0,50l

40 PLN 0,75l Czysta de Lux 31 PLN 0,50l

35 PLN 0,75l Krupnik 30 PLN 0,50l

35 PLN 0,75l Finlandia 44 PLN 0,50l

75 PLN 0,75l Finlandia  Cranberry 47 PLN 0,50l

85 PLN 0,75l Luksusowa 28 PLN 0,50l

52 PLN 0,7l Żołądkowa Gorzka 32 PLN 0,50l

70 PLN 1l Piwo Żywiec / beczka 7 PLN 0,5l

60 PLN 0,70l

120 PLN 0,70l

Gin Finsbury 

Ballantines

Pozdrawiam,

Aleksandra Soczewka                            

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 

tel.76 8336182 

asoczewka@qubushotel.com    

Qubus Hotel Głogów

Plac Konstytucji 3-go Maja 1

67-200 Głogów

tel.: (+48 76) 833 6 100

fax: (+48 76) 833 6 200

*Alkohol zakupiony wraz z ofertą gastronomiczną rozliczany jest wg. 

faktycznego zużycia . Goście płacą za faktyczną ilość otwartych 

butelek na przyjęciu weselnym. Butelki alkoholu , które nie zostaną 

otwarte nie będą wliczane do rachunku.

* Pobieramy opłatę serwisową przy wnoszeniu do hotelu własnego 

alkoholu oraz napoi. Kwota ustalana indywidualnie w zależności od 

ilości wniesionego alkoholu oraz napoi.

| ALKOHOLE

WINO

Martini Bianco 

Contenda Cabernet Sauvignon Spain

Caiano Chianti Italy

Likier Amaretto Florence

WÓDKA WESELNA

Baron de Bellac Brut/ Demi Sec Francja wino musujące 

Puente la Dehesa - półwytrawne białe/czerwone (Hiszpania) 

Tenta Chardonnay/Cabernet- wytrawne białe/czerwone (Chile)

Puente la Dehesa Sweet- półsłodkie białe/czerwone (Hiszpania) 

Vitorinio bianco- wytrawne białe (Włochy)

Vitorinio rosso-  wytrawne czerwone (Włochy)

Olaria bianco/ tinto - wytrawne białe/czerwone(Portugalia)

qubushotel.com



| OFERTA CIAST

Qubus Hotel Głogów

Plac Konstytucji 3-go Maja 1

67-200 Głogów

tel.: (+48 76) 833 6 100

fax: (+48 76) 833 6 200

JOGURTOWE 

Z MORELAMI
Soczyste ciasto jogurtowe 

wyłożone połówkami moreli. 

Całość pokryta delikatną 

warstwą galaretki owocowej.

JOGURTOWE Z KREMEM

I BRZOSKWINIAMI

SEROMAKOWE

Soczyste ciasto jogurtowe 

udekorowane delikatną masą 

serową i makiem.

MAKOWE 

Z RODZYNKAMI
Tradycyjne ciasto makowe 

z rodzynkami na 

biszkoptowym spodzie. 

Pachnące migdałami. 

Wierzch posypany kruszonką.

Soczyste ciasto jogurtowe 

udekorowane paskami 

delikatnego kremu śmietan- 

kowego i brzoskwiniami 

w owocowym żelu.

Aromatyczne ciasto kakaowe 

przełożone marmoladą 

z moreli. Udekorowane 

warstwą pasty kakaowej.

MINIPTYSIE

Delikatny krem budyniowy 

ukryty we wnętrzu puszystego 

ciasta parzonego.

BROWNIES

Mocno czekoladowe ciasto 

z dodatkiem orzechów 

włoskich i masła. Całość 

oblana ciemną polewą 

kakaową o intensywnym 

aromacie i smaku gorzkiej 

czekolady.

CZEKOLADOWO- 

WIŚNIOWE Z KREMEM
Aromatyczne ciasto kakaowe 

udekorowane paskami wiśni 

w żelu i delikatnym kremem 

śmietankowym.

Na kruchym cieście gruba 

warstwa jabłek z dodatkiem 

cynamonu. Jego szczególny 

aromat uwalnia się po 

podgrzaniu ciasta. 

Udekorowany kratką 

z ciasta  francuskiego.

SERNIK ZE SKÓRKA

POMARAŃCZOWĄ
Na cienkim biszkoptowym 

spodzie delikatna masa 

serowa na bazie białego sera. 

Całość posypana 

kandyzowaną skórka 

pomarańczy i pokryta 

delikatną warstwą galaretki.

SAHER

SZARLOTKA

qubushotel.com



|  POPRAWINY

PROPOZYCJA III                                                   

50 PLN/os.

ZUPA                                                                                                                                                                                                                   

•Żurek regionalny,                                                                                                                                             DANIE 

GŁÓWNE                                                                                                                                                                                                             

•Bitki wieprzowe w sosie własnym podane z ziemniaczanym puree i aromatyczną surówką  z 

buraków,                                                                                                                                                                                                                  

NAPOJE                                                                                                                                                                                                                    

•Kawa/herbata  500 ml  •sok owocowy 500 ml •woda mineralna 400 ml           

PATERA CIAST                                                                                                                                               

PROPOZYCJA I                                                   

42 PLN/os.

DANIE GŁÓWNE                                                                                                                                                                                             

•Grillowany kurczak z musem szpinakowym i serem mozzarella                                                                             

z opiekanym ziemniakami i bukietem sałat z dresingiem jogurtowym,                                                              

NAPOJE                                                                                                                                                                                                                               

•Kawa/herbata  500 ml  •sok owocowy 500 ml  •Woda mineralna 400 ml     

PATERA CIAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PROPOZYCJA II                                                  

50 PLN/os.

ZUPA                                                                                                                                                                                                                            

•Krem pieczarkowo-serowy z grzankami,                                                                                                                               

DANIE GŁÓWNE                                                                                                                                                                                                               

•Rolada wieprzowa faszerowana warzywami i boczkiem podana z maślanymi ziemniakami   i 

gotowanymi warzywami,                                                                                                                                               

NAPOJE                                                                                                                                                                                                                       

•Kawa/herbata  500 ml  •sok owocowy 500 ml •woda mineralna 400 ml

PATERA CIAST         

| POZOSTAŁE  INFORMACJE

•  Na życzenie w dniu poprawin możemy zaserwować zakąski z przyjęcia weselnego                                                                                                                       

•  Poprawiny organizujemy od 13.00 do 19.00

Pozdrawiam,

Aleksandra Soczewka                            

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 

tel.76 8336182 

asoczewka@qubushotel.com    

Qubus Hotel Głogów

Plac Konstytucji 3-go Maja 1

67-200 Głogów

tel.: (+48 76) 833 6 100

fax: (+48 76) 833 6 200

PROPOZYCJA IV                                             

GRILOWANIE Z SZEFEM KUCHNI              

50 PLN/os.

•Kiełbasa, kaszanka, karkówka, filet drobiowy                                                                                                                     

•Pieczywo                                                                                                                                                                                                                   

•Bukiet surówek sezonowych                                                                                                                                      

NAPOJE                                                                                                                                                                                                      

•Kawa/herbata  500 ml •sok owocowy 500 ml •woda mineralna 400 ml  

PATERA CIAST                                                                                                                                                     



| INFORMACJE DODATKOWE 

ORGANIZACJA ŚLUBU W PLENERZE
Opłata uzgadniana indywidualnie w zależności od miejsca ceremonii

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE 

(DJ,KAMERZYSTA,FOTOGRAF)
Koszt wyżywienia  85 PLN / os.

OPŁATA ZA DZIECI Dzieci do lat 3 bezpłatnie , od 4 do 7 lat 50 %  ceny od osoby 

POKOJE HOTELOWE DLA GOŚCI 

WESELNYCH ZE ŚNIADANIEM 
•Pokój SG ( jednoosobowy ) 120 PLN / os.                                                                                                                                      

•Pokój TWIN ( dwuosobowy ) 95 PLN/ os.                                                                                                                                                                                                                                                                        

•Parking monitorowany przed hotelem / bez dodatkowych opłat dla wszystkich Gości 

weselnych.

POKOJE HOTELOWE DLA GOŚCI 

WESELNYCH ( BEZ ŚNIADANIA )

•Pokój TWIN ( dwuosobowy ) 70 PLN/ os.                                                                                                                         

•Pokój TRIP ( trzyosobowy ) 70 PLN/ os.                                                                                                                                                                                                                                                                    

•Parking monitorowany przed hotelem / bez dodatkowych opłat dla wszystkich Gości 

weselnych.

SWOJSKI STÓŁ
15 PLN/OS                                                                                                                                           (mięsne 

wyroby własne, domowy smalec, ogórki małosolne lub kiszone, chleb własnego wypieku)

Po podpisaniu umowy zapraszamy na degustacje wybranych potraw z weselnego menu ( degustacja dla 4 osób )  .                              

Menu jest wstępną propozycją i na życzenie Gości może być dowolnie modyfikowane .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pozdrawiam,

Aleksandra Soczewka                            

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 

tel.76 8336182 

asoczewka@qubushotel.com    

Qubus Hotel Głogów

Plac Konstytucji 3-go Maja 1

67-200 Głogów

tel.: (+48 76) 833 6 100

fax: (+48 76) 833 6 200

FONTANA CZEKOLADOWA
500 PLN dla 50 osób (owoce filetowane, rurki, pianka)

OPŁATA DODATKOWA ZA DEKORACJE, 

ZAiKS ORAZ POKROWCE NA KRZESŁA Opłata jednorazowa 700 PLN 

| POZOSTAŁE  INFORMACJE

qubushotel.com



Piękne dekoracje kwiatowe tylko w Galerii Kwiatów!

ul.Wita Stwosza 31,

ul.Armii Krajowej 22/24

67-200 Głogow, Poland

tel. 663-781-422

www.galeriakwiatow.com

Ulotne chwile radości i wzruszeń uwiecznione w niebanalny sposób.

Fotografia Ślubna, Video-filmowanie.

W prezencie album zdjęciowy dla Pary Młodej.

Studio Siwek - 602-814-939 

http://www.studiosiwek.pl/

Najlepszy DJ w regionie!

Romek Włodarczak tel. 609-768-655

http://www.tuzyje.vot.pl/radioman2/

Kreacja i produkcja imprez firmowych  www.2t.com.pl.

Wesela, imprezy okolicznościowe  www.tomasztobys.pl

Telefon 669 610 220

| PARTNERZY

Zniżka na makijaż ślubny oraz zabiegi Spa dla przyszłych Nowożeńców.

SPA DOSKONAŁE LAUREAT KONKURSU MIESIĘCZNIKA TWÓJ STYL

Esensja spa Głogów, 

ul. Elektryczna 1a,

 tel. 695 060 117,

 www.esensja.com.pl

Niezwykła pamiątka z wesela- zwariowana fotobudka.

W prezencie Album na zdjęcia o wartości 100 PLN lub -5% na wypożyczenie

www.fotoszoty.pl    tel.884 004 715

Pozdrawiam,

Aleksandra Soczewka                            

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 

tel.76 8336182 

asoczewka@qubushotel.com    

Qubus Hotel Głogów

Plac Konstytucji 3-go Maja 1

67-200 Głogów

tel.: (+48 76) 833 6 100

fax: (+48 76) 833 6 200

qubushotel.com


