HOTELE REKOMENDOWANE
EXPO XXI Warszawa

Ul. Kasprzaka 31
01-234, Warszawa

Varsovia Apartamenty Kasprzaka to 311 w pełni wyposażonych, klimatyzowanych apartamentów, które
stanowią ofertę dla Gości odwiedzających Warszawę zarówno w celach biznesowych, jak i turystycznych. W
obiekcie znajdują się 4 typy luksusowych apartamentów, przeznaczonych dla osób ceniących sobie
nowoczesność, komfort i funkcjonalne rozplanowanie przestrzeni. W każdym apartamencie znajduje się aneks
kuchenny i balkon.
Oferta specjalna dla Gości EXPO XXI Warszawa
APARTAMENT STANDARD - APARTAMENT SUPERIOR 1 os ze śniadaniem
1 lub 2 os ze śniadaniami

215 PLN w tyg (Pn-Czw)
195 PLN weekend (PtNiedz)

315 PLN w tyg (Pn-Czw)
285 PLN weekend (PtNiedz)

APARTAMENT JUNIOR
SUITE - 1 lub 2 os ze
śniadaniami

APARTAMENT EXECUTIVE max 3 os ze śniadaniami

405 PLN w tyg (Pn-Czw)
375 PLN weekend (PtNiedz)

490 PLN w tyg (Pn-Czw)
485 PLN weekend (PtNiedz)

KONTAKT:
M: (22) 255 99 99
E: kasprzaka@varsoviaapartamenty.pl

Ul. Kasprzaka 31
01-234, Warszawa

Vola Residence and Conference to więcej niż ekskluzywny Hotel. Stworzyliśmy jedyne w Warszawie „Business
place to live”. Perfekcyjne wykończenie w stylu glamour, komfortowe pokoje, bogate wyposażenie. Wszystko
jest nowe, czyste, przytulne.
Jesteśmy przy ul. Kasprzaka 31. 10 min spacerem od Expo XXI. Specjalnie dla gości z EXPO XXI oferujemy
zniżkę 10%. Wykorzystaj kod rabatowy: „VolaExpo”

KONTAKT:
Michał Orzechowski
M: +48 600 349 519
E: michal.orzechowski@volaresidence.com

Ul. Grzybowska 45
00-844, Warszawa
Hotel Leonardo Royal zlokalizowany jest w biznesowej dzielnicy Wola, w centrum Warszawy. Hotel
znajduje się na najwyższych piętrach budynku JM Tower, który należy także do jednych z najwyższych
budynków Warszawy.
Do dyspozycji naszych gości mamy 178 przestronnych, klimatyzowanych pokoi ze wspaniałą
panoramą Warszawy. Zacznij swój dzień od filiżanki aromatycznej kawy w naszym Lobby Bar na 1
piętrze bądź bogatym i pysznym śniadaniem w restauracji Vitruv. Specjalnie dla gości z EXPO XXI
oferujemy zniżkę 5%.

KONTAKT:
Marcin Sadło
M: +48 885 420 141
E: marcin.sadlo@leonardo-hotels.com

Ul. Kolejowa 47a
01-210, Warszawa
Warsaw Design Apartments to apartamenty w nowoczesnych budynkach zlokalizowanych na osiedlu 19.
Dzielnica przy ulicy Kolejowej w zacisznej części Warszawy. Na osiedlu znajdują się sklepy spożywcze, lokale
gastronomiczne i usługowe, a także fitness club.
Dzięki bliskości stacji metra Rondo Daszyńskiego oraz stacji PKP Warszawa Ochota z naszych apartamentów
można szybko dostać się w każde miejsce Warszawy, jak również poza miasto. Każdy apartament jest
samodzielnym, w pełni wyposażonym mieszkaniem z dostępem do sieci WiFi, które stanowi znakomitą
alternatywę dla tradycyjnego hotelu. W ofercie posiadamy również miejsca parkingowe w garażu
podziemnym oraz pakiety śniadaniowe i lunchowe. Specjalnie dla gości EXPO XXI na hasło „EXPO XXI”
oferujemy zniżkę 10%.

KONTAKT:
Wiesława Nowak
M: +48 575 777 867
wieslawa.nowak@warsawdesignapartments.pl

Ul. Grzybowska 43
00-855, Warszawa
Hotel ibis Styles Warszawa City usytuowany jest w Warszawie, 1,4 km od Zachęty Narodowej Galerii Sztuki
oraz 1,5 km od Muzeum Powstania Warszawskiego i centrum handlowego Złote Tarasy. Do dyspozycji Gości
jest wspólny salon i plac zabaw dla dzieci. Recepcja jest czynna przez całą dobę. Wszystkie pokoje mieszczą
część wypoczynkową i łazienkę. Każdy z nich wyposażony jest w lodówkę. Codziennie rano podawane jest
śniadanie kontynentalne lub wegetariańskie. Hotel zapewnia bezpłatne WiFi. Na miejscu znajduje się centrum
biznesowe.
Pałac Kultury i Nauki oddalony jest od hotelu o 1,9 km, a Teatr Wielki (siedziba Opery Narodowej) – o 2,3 km.
Lotnisko Chopina dzieli od niego 8 km. Specjalnie dla gości EXPO XXI na hasło „EXPO XXI” oferujemy zniżkę
10%.

KONTAKT:
M: (22) 488 33 33
E: hb0r2-re@accor.com oraz hb0r2-re1@accor.com

