Twoje miejsce w Warszawie
Best Western Hotel Poleczki należy do jednej
z największych na świecie sieci hotelowych.
Biznesowe Centrum Ursynowa, a w nim
Best Western Hotel Poleczki, oddalony jest
ok. 3,9 km od lotniska Okęcie im. F. Chopina.
Dogodny dojazd do Centrum Warszawy,
bliskość lotniska, doskonała komunikacja
publiczna i własny dozorowany parking
gwarantują udany pobyt, organizację szkoleń
lub konferencji:
- lotnisko im. F.Chopina – 5 minut
- Poleczki Business Park - 3 minuty
- Linie autob. przy hotelu: 148, 165 i 331
- Metro Stokłosy (najbliższa stacja) - 5 minut
- Centrum miasta – 20 minut
- południowa obwodnica Warszawy – 5 minut
- Galeria Mokotów – 10 minut

Hotel Poleczki
ul. Poleczki 40A 02-822 Warszawa P: +48 22 332 75 00 Reservations: +48 22 332 75 25 bwhotelpoleczki.pl
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

POKOJE:
Best Western Hotel Poleczki oferuje pokoje
dostosowane do różnych potrzeb Gości, tak,
aby zapewnić wygodę i komfort podczas
pobytu. Wszystkie pokoje spełniają standardy,
jakie obowiązują w międzynarodowej sieci
hoteli Best Western.
Niektóre z nich są z aneksem kuchennym i balkonami. Oferujemy pokoje STANDARD i SUPERIOR.
Każdy z Gości znajdzie u nas ciszę, spokój i komfort. Zapraszamy do wynajmu długoterminowego!
Rezerwuj bezpośrednio: kontakt@bwhotelpoleczki.pl

OFERTA KONFERENCYJNA:
- sale - 30 m2 / 60 m2 / 260 m2
- lunch konferencyjny
- przerwy kawowe
- kolacja

WYPOSAŻENIE SAL:
- klimatyzacja
- bezprzewodowy internet, WiFi
- ekran, rzutnik multimedialny

- nagłośnienie
- flipchart z papierem i zestawem do pisania
- naturalne oświetlenie z możliwością zaciemnienia
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Zapytaj o ofertę: marketing@bwhotelpoleczki.pl

RESTAURACJA:
Restauracja Poleczka to idealne miejsce do
prowadzenia biznesowych rozmów,
jak i świętowania rodzinnych uroczystości,
takich jak chrzciny, wesela, rocznice.
Oferujemy dania nowoczesnej kuchni polskiej
i międzynarodowej, a także dania sezonowe,
dzięki czemu możemy zaskakiwać naszych
Gości nowymi smakami.
Zapraszamy także do drink baru.
DO RESTAURACJI ZAPRASZAMY:

ŚNIADANIA SERWUJEMY W GODZINACH:

PN – PT: 17:00 – 23:00
SB – NDZ: 17:00 – 22:00

PN – PT: 6:30 – 11:00
SB – NDZ: 7:00 – 11:00
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