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Voucher dotyczy pobytu weekendowego 

w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem:  

Oprócz doskonałego śniadania składającego się  

z ponad 100 produktów, w wybranych hotelach 

Czekają wyjątkowe atrakcje: 

  

 W Gdańsku i Krakowie bezpłatny 

 rejs Q-Łódką 

 

 Możliwość skorzystania z centrum fitness, 

 basenu, sauny oraz siłowni 

 

 Legnicki Irish Pub z oryginalnymi 

 irlandzkimi napojami 

 

 I wiele więcej… 

 

Sam zdecyduj w którym z naszych hoteli spędzisz 

romantyczny weekend poślubny! 

 

A PO WESELU U NAS… 

otrzymasz  voucher na podróż poślubną 

do jednego z naszych 12 hoteli w całej 

Polsce za 1 PLN 

JEDNODNIOWY 

w przypadku 

organizacji imprezy 

za kwotę minimum  

4000 PLN netto  

DWUDNIOWY 

przy organizacji imprezy 

za kwotę 

minimum  

8000 PLN netto  



„ 

„ 
„ 

„ 

Bardzo dziękujemy całej obsłudze  

Hotelu Qubus za super organizację  

naszego przyjęcia weselnego!  

Macie bardzo przytulną restaurację! 

Będziemy Państwa polecać, jako miejsce, 

 z miłą obsługą i dobrym jedzeniem!  

 

„ 

„ 

Obsługa miła, uprzejma, pomocna.  

Bardzo dobrze zorganizowana.  

Nie mamy żadnych zastrzeżeń.  

Ceny rozsądne, menu bogate, wykwintne. 

 Sala piękna, bardzo ładnie ustrojona  

i dobrze klimatyzowana. 

 Dużym atutem jest  taras - można się na nim 

przewietrzyć i odpocząć. 

 

     

W skali 1-5, zdecydowanie "5".  

Bardzo duża pomoc, świetne przygotowanie. 

Pyszne  jedzenie. Wystrój piękny,  

dużo miejsca, bardzo swobodnie. 
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CENA GRAMATURA 

38 PLN 0,75 

36 PLN 0,75 

36 PLN 0,75 

45 PLN 0,75 

45 PLN 0,75 

35 PLN 0,75 

35 PLN 0,75 

CENA GRAMATURA 

34 PLN 0,5 

44 PLN 0,5 

32 PLN 0,5 

28 PLN 0,5 

* Dostępność na zapytanie, ceny mogą ulec zmianie.  

W przypadku wyboru opcji własnego alkoholu pobieramy opłatę korkową w wysokości 5 PLN / za każdą otwartą butelkę. 



 

Bez ograniczeń 

Bez ograniczeń 

Bez ograniczeń 

 
CENA 

Max. 1h / do 100 

km 
100 PLN 

Max. 1h / do 100 

km 
300 PLN 

qubushotel.com/pl/wesela/bielsko-biala/3/ 



SZARLOTKA 
Na kruchym cieście gruba warstwa jabłek z 

dodatkiem cynamonu. Jego szczególny 

aromat uwalnia się po podgrzaniu ciasta. 

Udekorowany kratką z ciasta francuskiego. 

SERNIK BISZKOPTOWY  

Z CIEMNĄ KAKAOWĄ 

KRUSZONKĄ 
Delikatny sernik pokryty aromatyczną, 

kakaową kruszonką 

BROWNIE 
Mocno czekoladowe, wilgotne ciasto pokryte 

chrupiącą warstwą karmelu  

i orzechów 

MAKOWE Z RODZYNKAMI 
Tradycyjne ciasto makowe z rodzynkami na 

biszkoptowym spodzie. Pachnące 

migdałami. Wierzch posypany kruszonką. 

SACHER 
Aromatyczne ciasto kakaowe przełożone 

marmoladą z moreli. Udekorowane warstwą 

pasty kakaowej. 

PÓŁKRUCHE ZE ŚLIWKAMI 
Półkruche ciasto pokryte warstwą 

aromatycznych śliwek, całość udekorowana 

kruszonką 

SEROMAKOWE 
Soczyste ciasto jogurtowe udekorowane 

delikatną masą serową i makiem.

  

MINIPTYSIE 
Delikatny krem budyniowy ukryty we 

wnętrzu puszystego ciasta parzonego. 



OFERTA ZEŚNIADANIEM 

miejsce w pokoju jednoosobowym 

150 PLN / doba 

Terminy weekendowe lipiec-sierpień 

 

180 PLN / doba 

Pozostałe weekendy 

 

OFERTA ZE ŚNIADANIEM 

miejsce w pokoju dwuosobowym 

180 PLN / doba 

Terminy weekendowe lipiec-sierpień 

 

250 PLN / doba 

Pozostałe weekendy 

OFERTA ZEŚNIADANIEM 

JUNIOR SUITE 

Pokój dwuosobowy z możliwością wstawienia 

dostawki 

250 PLN / doba 

Terminy weekendowe lipiec-sierpień 

 

320 PLN / doba 

Pozostałe weekendy 



Dział Sprzedaży i Marketingu  

Tel: (+48) 33 470 2 182/183/189 

bielskobiala@qubushotel.com 

 

ul. Mostowa 2  

43-300 Bielsko-Biała  

Tel.: (+48) 33 470 2 100  

Fax: (+48 ) 33 470 2 200 

 WYJĄTKOWE SALE:  
 Na naszych salach bankietowych możemy  

 zorganizować dla Państwa przyjęcie do 120 osób 

• Dysponujemy okrągłymi stołami bankietowymi,  

 jak i tradycyjnymi- prostokątnymi 

• Dekoracje z żywych kwiatów, świeczniki, a także  

 przystrojone krzesła  

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

mailto:bielskobiala@qubushotel.com

