
 

 

Turniej szermierczy jest organizowany pod honorowym patronatem burmistrza Mokotowa oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

 
 

Hotele 

Organizator poleca nocleg wraz z bezpłatną opcją dowozu na zawody na specjalnych warunkach w hotelu 
Best Western Hotel Felix*** Aby skorzystać należy podać hasło „SZERMIERKA” i/lub „FENCING”. 
Termin obowiązywania oferty: 03-05 kwietnia 2020 r.  
 
Hotel 
Best Western Felix 1-osobowy 2-osobowy 3-osobowy 

Omulewska 24, 
04-128 Warszawa, 
tel. +48 22 210 70 00, 
www.bwfelix.pl 

180 PLN 
(doba) 
 

210 PLN 
(doba) 
 

270 PLN 
(doba) 

Śniadanie Tak Tak Tak 

E-mail do rezerwacji rezerwacja@bwfelix.pl rezerwacja@bwfelix.pl rezerwacja@bwfelix.pl 

 
Parking samochód osobowy 15 PLN/doba 
Parking minibus 20 PLN/doba 
 
Płatność: na miejscu podczas meldowania. Przy rezerwacji 5 i więcej pokoi obowiązuje przedpłata 50% 
wartości rezerwacji na podstawie rachunku proforma, reszta należności płatna na miejscu podczas 
meldowania.  
 

Accommodation 

The organizer recommends accommodation on special terms at the “Best Western Felix” hotel. When booking, 
please enter the password “SZERMIERKA” or  “FENCING”, which is necessary to obtain a discounted price 

Hotel 
Best Western Felix 

1-person 
room  

2-person 
room  

3-person 
room  

Omulewska 24, 
04-128 Warszawa, 
tel. +48 22 210 70 00, 
www.bwfelix.pl 

180 PLN 
(per night) 
 

210 PLN 
(per night) 
 

270 PLN 
(per night) 

Breakfast included Yes Yes Yes 

E-mail for booking rezerwacja@bwfelix.pl rezerwacja@bwfelix.pl rezerwacja@bwfelix.pl 
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Turniej szermierczy jest organizowany pod honorowym patronatem burmistrza Mokotowa oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

Parking: Minibus: PLN 20.00 / day; Car: PLN 15.00 / day 
Payment: on site during check-in. 

Please note: For reservations of 5 rooms and more, a prepayment of 50% of the booking value should to be 
done based on the proforma invoice, the rest is payable on site upon check-in. 

 
Проживание 

Организатор рекомендует размещение на особых условиях в отеле «Best Western Felix». При 
бронировании, пожалуйста, введите пароль «SZERMIERKA» или  «FENCING», который необходим для 
получения льготной цены.  

Отель 
Best Western Felix 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

3-местный 
номер 

Omulewska 24, 
04-128 Warszawa, 
tel. +48 22 210 70 00, 
www.bwfelix.pl 

180 PLN 
(сутки) 
 

210 PLN 
(сутки) 
 

270 PLN 
(сутки) 

Завтрак включен в стоимость  Да  Да  Да 

Е-майл для бронирования rezerwacja@bwfelix.pl rezerwacja@bwfelix.pl rezerwacja@bwfelix.pl 

Парковка: Микроавтобус: 20,00 зл. / День частный автомобиль 15,00 зл. / День 
Оплата: на месте во время регистрации. 

Обратите внимание: при бронировании 5 и более номеров предоплата в размере 50% от стоимости 
бронирования основывается на счете-проформе, остальная часть оплаты производится на месте во 
время заезда. 
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