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Nowa marka w DeSilvaPREMIUM
Opole

NAZWA HOTELU
Hotel DeSilva Premium Opole  | www.desilva.pl/opole

LOKALIZACJA
Hotel DeSilva Premium Opole zlokalizowany jest w zabytkowym centrum miasta, nad brzegiem malowniczego kanału
Młynówka. Wyjątkowe położenie sprawia, że starówka i Opolska Wenecja są w zasięgu kilkuminutowego spaceru.

DOJAZD
Dużym atutem jest bliskość dworca kolejowe (300 m), jak i niewielka odległość od autostrady A4, zapewniającej łatwe
i szybkie połączenie z lotniskami we Wrocławiu (100 km) i Katowicach - Pyrzowicach (90 km) oraz Krakowem (190 km).

POKOJE HOTELOWE
Hotel oferuje 109 nowocześnie i komfortowo urządzonych pokoi:

1 dwupokojowy apartament, na który składa się wygodna 
sypialnia z dużym podwójnym łóżkiem typu King (180x200 cm) 
i łazienką oraz pokój dzienny z rozkładaną sofą i oddzielną toaletą
3 przestronne pokoje typu executive z dużą ilością dziennego 
światła, salonem z sofami i fotelami, wydzieloną sypialnią z dużym 
łóżkiem typu King (180x200 cm)
55 pokoi hotelowych z łóżkiem typu King (180x200 cm). 
Większość tego typu pokoi wyposażona jest dodatkowo w kanapę 
lub rozkładaną sofę stanowiące dodatkowe miejsce do spania.
44 pokoje Twin z dwoma osobnymi łóżkami
4 pokoje Twin z rozkładaną sofą, stanowiącą dodatkowe trzecie 
miejsce do spania.
2 pokoje dla osób niepełnosprawnych z dużym łóżkiem typu King 
(180x200 cm), dużą i specjalnie wyposażoną łazienką oraz
możliwością połączenia z dodatkowym pokojem dla opiekuna.

WYPOSAŻENIE POKOI
elegancka łazienka z nowoczesną 
deszczownicą i ręcznym prysznicem, 
suszarką, kosmetykami i kompletem 
ręczników
indywidualnie sterowana klimatyzacja 
kontynentalne łóżko z miękkim 
zagłówkiem i lampkami do czytania
wygodny tapczan lub rozkładana sofa 
w części pokoi
bezprzewodowy internet, telefon,
telewizor LED z płaskim ekranem
bezgłośna lodówka z wodą mineralną 
w cenie noclegu
przestronna szafa ubraniowa
sejf, wygodne biurko i stolik dogodny 
do pracy lub jedzenia w łóżku 

CO NAS WYRÓŻNIA

nowoczesne, szerokie, skandynawskie łóżka z materacami 
kieszeniowymi
antyalergiczna, wysokogatunkowa pościel i ręczniki
wolny od opłat dostęp do szybkiego internetu
duży, bezpieczny sejf na laptop z możliwością ładowania urządzeń
zestaw do przygotowania kawy i herbaty z dużymi, poręcznymi kubkami
mobilny stolik, pozwalający na pracę lub jedzenie w łóżku
Pillow menu – dodatkowy wybór poduszek o różnej twardości i rozmiarze
swobodny dostęp do lodu w kostkach - kostkarki na korytarzach

Hotel DeSilva Premium Opole
ul. Powolnego 10
45-078 Opole
www.desilva.pl/opole

Kontakt:
tel.: + 48 77 540 70 00
e-mail: opole@desilva.pl
www.facebook.com/HoteleDeSilva
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Położona na parterze hotelu restauracja oferuje 74 miejsca w nowoczesnym i stylowym wnętrzu. Nowością jest otwarta
kuchnia, w której na oczach gości przygotowywane są wszystkie potrawy. Starannie przygotowane menu proponuje
kompozycję dań śródziemnomorskich i tradycyjnych dań polskich. Kartę codziennie uzupełniają dania dnia oparte na
sezonowych produktach oraz specjałach kuchni śląskiej.
M iłośnicy win znajdą tutaj ciekawą selekcję win europejskich, a także pochodzących z nowego świata.

Lobby Bar zaprasza na duży wybór drinków, koktajli, piw oraz lekkich przekąsek. Kominek, duży ekran TV (również
bezpłatne stanowiska internetowe), tworzą znakomite miejsce biznesowych spotkań, czy wspólnego przeżywania
sportowych wydarzeń.

CIGAR ROOM
To spokojne i kameralne miejsce w hotelu sprzyja odprężeniu i ciekawym rozmowom. Każdy ma tutaj możliwość
spróbowania limitowanych serii whisky pochodzących z pojedynczych beczek, co w praktyce czyni każdą wizytę wyjątkową.
Kameralnym grupom proponujemy wieczory z degustacją, które pozwolą poznać tajniki produkcji i poczuć klimat destylarni
z okolic Glasgow. Goście Cigar Room mają też możliwość cieszenia się markowymi cygarami z krajów Ameryki
Południowej.

• 5  sal wielofunkcyjnych o łącznej powierzchni  2 60 m2
• elastyczna konfiguracja przestrzeni dzięki zastosowaniu 

ścian mobilnych
• profesjonalny sprzęt do prezentacji: podwieszane 

projektory LCD, ekrany, flipcharty, nagłośnienie
• catering  dostępny w sali konferencyjnej: kawa z ekspresów 

ciśnieniowych i wybór herbat, woda mineralna i soki 
owocowe, przekąski i desery przygotowane w hotelowej 
kuchni

• klimatyzacja wszystkich pomieszczeń 
• szybki internet dedykowany uczestnikom spotkań
• opieka Meeting Concierge 

Wyjątkowe chwile, wymagają wyjątkowej oprawy.
Wesele, komunia, chrzciny czy bankiet w Hotelu
DeSilva Premium Opole będzie niezapomnianym
wydarzeniem dzięki wykwintnej kuchni i znakomitej
obsłudze.

Łukasz Skibiński
Specjalista ds. sprzedaży
tel.: +48 668 873 71 2
e-mail: l.skibinski@desilva.pl
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Jakub Słupkowski

tel. +48 668 873 713
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