Hotele
•
•
•
•

Organizator poleca nocleg wraz z bezpłatną opcją dowozu na zawody na specjalnych warunkach w hotelu Best
Western Hotel Felix***, ul. Omulewska 24, 04-128 Warszawa, www.bwfelix.pl
tel: +48 22 210 70 00.
Termin obowiązywania oferty: 05-07 kwietnia 2019 r.
Aby skorzystać należy podać hasło „WARSZAWSKA SYRENKA”/”WARSAW MERMAID”
Ceny przedstawiają się następująco:
Pokój 1-os ze śniadaniem 180 PLN/doba
Pokój 2-os ze śniadaniem 210 PLN/doba
Pokój 3-os ze śniadaniem 270 PLN/doba
Parking samochód osobowy 15 PLN/doba
Parking minibus 20 PLN/doba

•
•
•

Rezerwacje prosimy przesyłać drogą mailową na adres rezerwacja@bwfelix.pl
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.

Проживание
•
•
•
•

Организатор рекомендует проживание с бесплатным вариантом транспорта на турнир и обратно на
особых условиях в отеле Best Western Hotel Felix ***, на ул. Омулевска 24, 04-128 Варшава, www.bwfelix.pl
тел: +48 22 210 70 00
Срок действия специального предложения: 05-07 апреля 2019 года.
Чтобы воспользоваться предложением при бронировании нужно подать пароль "WARSZAWSKA
SYRENKA" / "WARSAW MERMAID"
Цены следующие:
Одноместный номер с завтраком 180 зл / сутки (за 1 чел.)
Двухместный номер с завтраком 210 зл / сутки (за 2 чел.)
Трехместный номер с завтраком 270 зл / сутки (за 3 чел.)
Парковка: 15 злотых / день машина
Стоянка микроавтобуса 20 зл / сутки

•
•
•

Просьбу на бронирование нужно выслать по электронной почте на адрес rezerwacja@bwfelix.pl
Оплата: на месте во время регистрации
При бронировании 5 и более номеров необходимо внести предоплату в размере 50% на основе
предварительного счета, остальная часть суммы оплачивается на месте во время регистрации заезда.

Accomodation
•
•
•
•

The organizer recommends accommodation with a free transport to the competition and back on special
conditions in Best Western Hotel Felix ***, Omulewska 24 str, 04-128 Warsaw, www.bwfelix.pl,
phone: +48 22 210 70 00
Offer is valid for period: 05-07 April 2019.
To follow this offer please use password "WARSZAWSKA SYRENKA" / "WARSAW MERMAID" while booking
Prices:

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

Single room with breakfast 180 PLN / day
Double room with breakfast 210 PLN / day
Triple room with breakfast 270 PLN / day
Parking: 15 PLN / day car
Minibus parking 20 PLN / day
•
•
•

Please send your reservations by email to the address rezerwacja@bwfelix.pl
Payment: directly in hotel during check-in
When you are booking 5 or more rooms, 50% prepayment is required (proforma invoice), the rest of the payment
should be done in hotel during check-in.

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

Najlepsze miejsce na biznes i relaks!
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odnajdzie to czego szuka.
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Rezerwuj w najlepszych cenach na www.bwfelix.pl

Darmowe Wi-Fi na terenie całego hotelu.

Hotel Felix
ul. Omulewska 24, 04-128 Warszawa, Tel.: 22 210 70 00, e-mail: hotel@bwfelix.pl, www.bwfelix.pl

Sale konferencyjne:
•

3 klimatyzowane sale konferencyjne

•

6 sal warsztatowych

•

Nagłośnienie, Wi-Fi, sprzęt multimedialny

•
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Warsztatowa
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Restauracja:
Restauracja NOVA
czynna 13:00 – 22:00, max. 110 osób
Lobby bar
czynny 10:00 – 24:00, max. 25 osób
Room service
w godz. 6:00 – 24:00

•

Imprezy

integracyjne

dla

firm,

bankiety,

imprezy okolicznościowe
•

Bogate śniadania ze stacją live cooking, kawa
na wynos

Zdobyliśmy Certyfikat Jakości 2017 portalu TripAdvisor!
Wyróżnienie przyznawane jest na podstawie jakości, aktualności i liczby recenzji przesłanych na stronę TripAdvisor
w ciągu 12 miesięcy. Certyfikat mogą dostać te obiekty, które w rankingu gwiazdkowym serwisu utrzymają przez
rok co najmniej cztery gwiazdki. To bardzo cenne wyróżnienie, którym pochwalić się może niewiele hoteli w Polsce.

Hotel Felix
ul. Omulewska 24, 04-128 Warszawa, Tel.: 22 210 70 00, e-mail: hotel@bwfelix.pl, www.bwfelix.pl

