WSPANIAŁA HISTORIA

WYJĄTKOWA KUCHNIA

PROFESJONALNA OBSŁUGA

NAJLEPSZA LOKALIZACJA

IMPONUJĄCE LOBBY

NOWOCZESNE POKOJE

WYSOKIE OCENY GOŚCI

ELEGANCKIE SALE KONFERENCYJNE

Idealna lokalizacja

W sercu Warszawy, w pobliżu znajdują się:
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Dworzec PKP Warszawa Centralna
Stacja metra Warszawa Centrum
Lotnisko Chopina - 8 km
Przystanki tramwajowe i autobusowe
Pałac Kultury i Nauki
Centrum handlowe Złote Tarasy
PGE Narodowy
Centra kultury, galerie, muzea i teatry
Centra biznesu i rozrywki
Ulica Nowy Świat i Stare Miasto
Giełda Papierów Wartościowych
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Pokoje i apartamenty
Wyposażenie i udogodnienia

Standard

Superior

Deluxe
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indywidualnie sterowana klimatyzacja
zasłony zaciemniające
dźwiękoszczelne okna
łóżka o długości 2 m
dodatkowa lampka do czytania nad każdym łóżkiem
powiększona łazienka z nagłośnieniem i ogrzewaniem
podłogowym
prysznic lub wanna
suszarka
dodatkowe lusterko do makijażu
biurko
sejf mieszczący laptop
24h room service
minibar
bezpłatna woda mineralna
zestaw do przygotowania kawy i herbaty
bezpłatny internet w każdym pokoju
2 telefony
telewizor w jakości HD
duży wybór programów TV w różnych językach

Pokoje i apartamenty

Executive

Apartament Angielski

Junior Suite

Apartament

Apartament Angielski

Restauracja Polonia
Restauracja Polonia słynie
z wyjątkowej kuchni i profesjonalnej
obsługi. Sezonowe menu to połączenie
tradycyjnych smaków polskich
z europejskimi. Szef Kuchni Grzegorz
Goleń tworzy niezapomniane dania
bazując na najlepszych składnikach
od sprawdzonych dostawców.
Godziny otwarcia: 6:30–23:00
Śniadania:
Poniedziałek–piątek: 6:30–10:00
Sobota–niedziela: 6:30–10:30

MENU

Lobby Bar
Lobby Bar w Hotelu Polonia Palace
słynie z najlepszych koktajli,
sezonowego menu i niezapomnianych
widoków na centrum Warszawy
z Pałacem Kultury i Nauki.
Dzięki transmisjom dla fanów sportu
to idealne miejsce na spotkania ze
znajomymi. Wielbiciele muzyki,
odwiedzający Lobby Bar wieczorem,
docenią dyskretny akompaniament
fortepianu.

MENU

Najlepsze śniadania
Hotel Polonia Palace słynie
z wyjątkowych śniadań. Na bogaty
bufet składają się sezonowe warzywa
i owoce, domowe specjały, polskie
sery i wędliny, międzynarodowe
klasyki oraz zdrowe przekąski,
koktajle i wybór pieczywa.
Każdy gość, odwiedzający Hotel
Polonia Palace, znajdzie dla
siebie ulubione danie spośród
urozmaiconej oferty zawsze
świeżych, zdrowych i smacznych
produktów. Dodatkowo widoki
na centrum tętniącej życiem
Warszawy uczynią każde śniadanie
niezapomnianym początkiem dnia!
Śniadania:
Poniedziałek–piątek: 6:30–10:00
Sobota–niedziela: 6:30–10:30

Miejsce wydarzeń
Hotel Polonia Palace to idealne
miejsce na organizację spotkania
w centrum Warszawy. Hotel oferuje
dziesięć sal konferencyjnych dla 700
gości, w tym imponującą Salę Balową
Ludwikowska oraz nową przestrzeń
eventową - Ludwikowska Lounge. To
także idealne miejsce na spotkania
biznesowe i prywatne, kameralne
uroczystości i duże wydarzenia.
Hotel Polonia Palace to najlepszy
adres na eventowej mapie Warszawy.

Ludwikowska

Wybierz idealną sale dla siebie
klikając tutaj

Chicago

Eventy, konferencje i wesela

Wilno

Toronto

Buenos Aires

Londyn

Chicago

Informacje ogólne
LOKALIZACJA

• centrum
• 300 m od dworca Warszawa Centralna
• 300 m od centrum handlowego Złote
Tarasy
• 100 m od stacji metra Centrum
• ok. 8 km od Lotniska Chopina Warszawa

POKOJE I APARTAMENTY

• 206 stylowych pokoi i apartamentów na
7 piętrach
• 3 pokoje dla niepełnosprawnych
• indywidualnie sterowana klimatyzacja
• bezpłatne WiFi w każdym pokoju
• nowoczesny system przeciwpożarowy
zgodny ze standardami UE

GASTRONOMIA

Restauracja Polonia
• nowoczesna kuchnia polska i
europejska
• do 72 osób
• czynna do 23:00

Lobby Bar
• nowoczesny i modny bar z widokiem
na centrum Warszawy
• do 72 osób
• czynny do 01:00

EVENTY, KONFERENCJE I
WESELA

• 10 sal
• możliwość zorganizowania eventu do
700 osób
• 700 m² powierzchni
• imponująca Sala Balowa
Ludwikowska
• nowoczesna przestrzeń eventowa
Ludwikowska Lounge, z widokiem na
centrum Warszawy
• klimatyzacja
• nowoczesny sprzęt konferencyjny

HEALTH & FITNESS

• siłownia 24h
• sprzęt do ćwiczeń Technogym

• gabinet masażu Body & Mind
• 2 sauny
• specjalna część do wypoczynku
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prywatny parking
serwis limuzynowy
24h business centre
24h recepcja
24h room service
24 h ochrona
usługi pralnicze
skrytki depozytowe
akceptujemy większość kart
płatniczych i kredytowych

Kontakt

Polonia Palace Hotel
Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 31 82 800
fax: + 48 22 31 82 801

CENTRALNE BIURO SPRZEDAŻY
tel.: + 48 22 31 82 814
fax: + 48 22 31 82 851
sales.poloniapalace@syrena.com.pl
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