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      Informacja prasowa 
 
 

Startują niedzielne śniadania w Centrum Kato  
 
 

Katowice, 14 lipca 2021 r. – Propozycje na pierwszy, najważniejszy posiłek dnia, spożyty na 

świeżym powietrzu, w dobrym towarzystwie i miejscu, śniadaniowy market, zajęcia jogi, 

warsztaty dla dzieci, piknikowa atmosfera – Centrum Kato (dawniej Gastrofajer) rozwija 

ofertę i zaprasza na tarasy Spodka i Zieloną Dolinę Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego w Katowicach także w niedzielne poranki.  

 

Cykl niedzielnych śniadań w Centrum Kato rozpocznie się 18 lipca br., o godz. 10 na tarasach 

Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Wśród propozycji 

śniadaniowych znajdą się hummusy, smoothie bowle oraz burgery, które serwować będą 

m.in.: Restauracja Amfora, Bajs, Botanika i Śląska Prohibicja. Działać będzie również market 

śniadaniowy, zaplanowano praktykę jogi oraz zajęcia kreatywne w duchu less waste (zabawy 

roślinami, papierem, materiałami z odzysku itp.) dla dzieci. 

 

– Do udanej soboty brakowało nam tylko jej dobrego zakończenia, czyli niedzielnego 

śniadania. Ale już od najbliższego weekendu martwimy się tylko tym, że za szybko nam minął 

– mówi Oskar Olszewski z Centrum Kato. – Zapraszamy! Przyjdź na jogę. Weź kocyk i usiądź 

na trawce. Wypij kawkę, zjedz śniadanko, zrób zakupy na kolejne dni. Dzieci oddaj naszej Zuzie, 

ona zajmie im czas. Odetchnij po weekendzie i przed kolejnym tygodniem pracy. Powtórz 

rytuał za tydzień – dodaje. 

 

W godzinach 10:30-13:30 oraz 15:00-18:30 w niedziele w Centrum Kato odbywać się będą 

również warsztaty z plecenia makram. 
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Cykl niedzielnych śniadań realizowany jest w ramach Centrum Kato zlokalizowanego 

na tarasach Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Wydarzenie 

odbywa się co tydzień, od środy do niedzieli w sezonie wakacyjnym, łącząc działalność barów, 

nocnego marketu gastronomicznego z restauracjami i food truckami, zapewniając przy tym 

bogaty program artystyczny i rozrywkowy. 

 

Centrum Kato i wydarzenia towarzyszące organizowane są z zachowaniem wszelkich 

obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Godziny otwarcia: środy  

i czwartki 16.00-24.00, piątki i soboty 16.00-02.00 oraz niedziele 10.00-24.00.  

 

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Centrum Kato: www.facebook.com/centrumkato  

### 

 

Informacje o Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK) to nowoczesny, oddany do użytku w 2015 roku, 
obiekt łączący funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową.  
MCK, z charakterystycznym dachem pokrytym trawą i tworzącym zieloną dolinę – popularne miejsce spotkań 
mieszkańców regionu – przeznaczony jest dla 15 tys. użytkowników. Posiada halę wielofunkcyjną o powierzchni 
8,1 tys. metrów kwadratowych, salę audytoryjną dla 600 osób, trzy sale balowe oraz 26 sal konferencyjnych na 
38 tys. metrów kwadratowych.  
 
Zapraszamy do odwiedzenia:  
www.mckkatowice.pl  
www.facebook.com/mckkatowice  
www.instagram.com/mckkatowice/ 
 

Informacje o Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek 

Spodek to obiekt z bogatą historią wydarzeń rozrywkowych, sportowych i wystawienniczych. Oddany do użytku 
w 1971 roku, wpisał się na stałe w krajobraz Katowic i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon 
architektury w Polsce. Od 45 lat gości wielkie wydarzenia, koncerty, imprezy sportowe i wystawiennicze. Trybuny 
Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek mieszczą 11 tys. osób, kompleks zawiera m.in. lodowisko, basen, salę 
gimnastyczną oraz hotel. 
 
Spodek, wraz z sąsiadującym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, stanowi jedną z największych aren 
spotkań kongresowo-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w kraju. 
 
Zapraszamy do odwiedzenia:  
www.spodekkatowice.pl 
www.facebook.com/halaspodek 
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www.instagram.com/spodekkatowice 
 
Informacje o PTWP Event Center 

PTWP Event Center to zarządzająca Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i Halą 
Widowiskowo-Sportową Spodek spółka z Grupy PTWP.  
 
Dodatkowe informacje: 

Marta Stach, Imago Public Relations | T. 32 608 29 85 | M. 609 808 119 E. m.stach@imagopr.pl  
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