


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  
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W skład zestawu wchodzą: przywitanie chlebem i solą, zupa, 

danie główne ( 1,5 porcji mięsa na osobę ) wraz  

z dodatkami, 6 porcji zakąsek zimnych na osobę, 3 dania 

ciepłe nocne, bufet napojów gorących.   qubushotel.com/pl/wesela/glogow/13  
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W skład zestawu wchodzą: przywitanie chlebem i solą, 

lampka wina musującego na powitanie, zupa, danie główne 

( 2 porcje mięsa na osobę ) wraz z dodatkami, 7 porcji 

zakąsek zimnych na osobę, 3 dania ciepłe nocne, bufet z 

napojami (2l/os), bufet słodki bez ciasta  
qubushotel.com/pl/wesela/glogow/13  
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W skład zestawu wchodzą: przywitanie chlebem i solą, 

lampka wina musującego na przywitanie, zupa, danie 

główne ( 2,5 porcji mięsa na osobę ) wraz z dodatkami,), 

8 porcji zakąsek zimnych na osobę, stół wiejski, 3 dania 

ciepłe nocne, bufet z napojami (2l/os), bufet słodki 
qubushotel.com/pl/wesela/glogow/13  
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W skład zestawu wchodzą: lampka wina musującego na przywitanie, zupa, danie główne (2,5 porcji 

mięsa na osobę) wraz z dodatkami, 9 porcji zakąsek zimnych na osobę, 3 dania ciepłe nocne, bufet 

napojów gorących, napoje zimne nielimitowane, ciasto, owoce, alkohol nielimitowany.

  

  

qubushotel.com/pl/wesela/glogow/13  



Na życzenie w dniu poprawin możemy wyserwować zakąski z przyjęcia weselnego  

za zgodą Szefa Kuchni Qubus Hotel 

•

 

•

qubushotel.com/pl/wesela/glogow/13  



CENA GRAMATURA 

40 PLN 0,75 

40 PLN 0,75 

22 PLN 0,75 

22 PLN 0,75 

22 PLN 0,75 

25 PLN 0,75 

CENA GRAMATURA 

30 PLN 0,5 

28 PLN 0,5 

34 PLN 0,5 

32 PLN 0,5 

44 PLN 0,5 

* Alkohol zakupiony wraz z ofertą gastronomiczną rozliczany jest według faktycznego zużycia. Goście płacą za faktyczną ilość 

otwartych butelek na przyjęciu weselnym. Butelki alkoholu, które nie zostaną otwarte nie będą doliczane do rachunku. 



 

Bez ograniczeń 

Bez ograniczeń 

Bez ograniczeń 

Bez ograniczeń 

Bez ograniczeń 

 

Bez ograniczeń 

Bez ograniczeń 

Bez ograniczeń 

qubushotel.com/pl/wesela/glogow/13  



DODATKOWE OFERTY CENA GRAMATURA 

85 PLN 0,75 

Dzieci do lat 3 bezpłatnie, 

 od 4 do 7 lat 50 % ceny od 

osoby  

15 PLN / os. 

500 PLN 

CENA 

100 PLN 

130 PLN 

190 PLN 

CENA 

130 PLN 

180 PLN  

220 PLN 

* Alkohol zakupiony wraz z ofertą gastronomiczną rozliczany jest według faktycznego zużycia. Goście płacą za faktyczną ilość 

otwartych butelek na przyjęciu weselnym. Butelki alkoholu, które nie zostaną otwarte nie będą doliczane do rachunku. 



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. 



APARTAMENT DLA MŁODEJ PARY  

I RODZICÓW 

W prezencie 

ATRAKCJE DLA DZIECI 

Specjalny kącik z malowankami  

oraz zabawkami edukacyjnymi  

Możliwość zorganizowania bezpłatnego mini 

kina lub dmuchańców w sali konferencyjnej 

MAŁŻEŃSKIE ŚNIADANIE 

Podane do pokoju 



mailto:asoczewka@qubushotel.com

