
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГОСТИННОСТІ



• 174 номери

• Вражаючий дизайн номерів та публічних зон

• Площа номерів – від 16 до 41 м2

• Технології Smart Home

ФАКТИ

• Вдале розташування у діловому районі Києва

• Власний ресторан для сніданків

• Затишний лобі-бар із напоями та снеками

• Можливості для організації бізнес-зуcтрічей 
та дозвілля

Запрошуємо
у світ Сурі відчути

смак життя сповна.





Вдале розташування IQ Hotel є його безумовною перевагою.
Готель знаходиться недалеко від головних транспортних вузлів Києва: центрального залізничного вокзалу (5 км), 
міжнародного аеропорту Київ (6 км), центрального автовокзалу (8 км). Міжнародний аеропорт Бориспіль 
знаходиться в 39 км від готелю. Метро Шулявська знаходиться в 10 хвилинах пішки, тобто до центру Києва можна 
дістатись за півгодини. 
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РОЗТАШУВАННЯ



Номерний фонд IQ Hotel – 174 номери різних категорій площею від 16 до 41 м2.
Готель побудовано та відкрито весною 2021 року, застосовано інноваційні підходи в будівництві, оздобленні, 
забезпеченні комфорту та безпеки гостей. У кожному номері є система «розумний дім» для управління освітленням, 
кліматом під час перебування.

НОМЕРНИЙ ФОНД



• 23 класичних номери категорії Standard (без вікна)

• 31 номер категорії Smart

• 28 номерів категорії Standard (з вікном)

КАТЕГОРІЇ НОМЕРІВ

• 89 номерів категорії Superior (твін та дабл)

• 2 номери категорії Smart Deluxe

• 2 номери для людей з особливими потребами





• Система центрального опалення та 
кондиціонування

• Телефонний зв’язок

• Безкоштовний WI-FI та кабельний інтернет

• Міні-бар

НОМЕРИ

• Full HD телевізор

• Обладнання для приготування кави та чаю

• Cейф

• Шафа для одягу





Наші гості забезпечені всіма умовами для повноцінного відпочинку, розваг і ділових зустрічей.
Смачні та поживні сніданки (шведська лінія) зранку доступні у ресторані IQ Hotel на 1-му поверсі. У лобі-барі 
доступний широкий вибір напоїв та снеків, а на літній терасі можна насолодитись теплою погодою та сонцем. 
Подбати про фізичну форму ви завжди можете у фітнес-центрі, а про зовнішній вигляд – у салоні краси.

ІНФРAСТРУКТУРА





У розпорядженні гостей IQ Hotel – всі можливості для організації ділових та приватних подій.
Для зуcтрічей бізнес-формату призначені 2 конференц-зали площею 14 та 18 м2, що можуть вмістити 6-10 та 12-15 
людей відповідно. Організація кава-брейків – також доступна.
Ресторан на 1-му поверсі завжди радий прийняти гостей для святкування урочистих подій та ділових обідів. 
Професійна команда, індивідуальне меню, сучасний затишний дизайн – завжди до ваших послуг!

ДІЛОВІ ЗУCТРІЧІ ТА УРОЧИСТОСТІ





Ваша безпека та здоров’я 
– наш головний пріоритет

ВИ В БЕЗПЕЦІ, ВИ – В IQ HOTEL!



• Умови для дотримання соціальної дистанції

• Доступність антисептиків в громадських зонах

• Ретельне прибирання номерів та місць 
загального користування

• Регулярні тренінги з умов гігієни та безпеки 
для персоналу

БЕЗПЕКА

• Жорсткі стандарти безпеки в службі 
харчування

• Впровадження безконтактних способів 
оплати, check-in та check-out, віртуальні 
меню



Найбільший конгрес-хол Києва загальною площею 5000 м2.
Розташований на 4-му та 5-му поверхах сучасного бізнес-центру поруч із готелем Mercure Kyiv Congress.
4 зали конгрес-центру обладнані сучасним апаратно-програмним комплексом для проведення заходів будь-якого 
формату: конгреси, конференції, презентації, банкети, фуршети.

MERCURE CONGRESS CENTRE





ЛАСКАВО ПРОСИМО!
ВІДДІЛ БРОНЮВАННЯ
reservation@iqhotel.uа
+380 44 330 03 96
+380 67 223 71 02

РЕЦЕПЦІЯ
reception@iqhotel.ua

+380 44 330 03 90
+380 44 330 03 93
+380 67 223 65 51
+380 67 223 67 44

Вадима Гетьмана, 6, 
(заїзд з вул. О. Тихого) 
Київ, Україна, 03067
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IQ Hotel

https://www.facebook.com/IQHotelKyiv
https://instagram.com/iq_hotel
https://iqhotel.ua/

