Wycieczka szkolna –
propozycje noclegu
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Warszawa może być doskonałym celem organizowanej wycieczki szkolnej.
W Warszawie nie można się nudzić, to miasto dostarcza wielu wrażeń,
to miasto edukuje i cieszy.
Z wyborem atrakcji nie powinno być większego problemu. Pytania
jakie otrzymywaliśmy dotyczyły miejsc noclegowych. Jest kilka ofert
przygotowanych przez członków naszego stowarzyszenia, a ta broszura
ma dostarczyć większego spektrum informacji na temat bazy noclegowej
przeznaczonej m.in. dla wycieczek.
Hostele to niedrogie miejsca zakwaterowania o różnym standardzie. Różnią
się liczbą miejsc w pokojach, ofertą łóżek piętrowych oraz korzystaniem
ze wspólnych powierzchni użytkowych, jak kuchnia, jadalnia czy pokój
odpoczynkowy.
Klientami takich miejsc są zazwyczaj grupy szkolne, młodzieżowe, studenci
z zagranicy, a podczas wakacji rodziny z dziećmi czy turyści indywidualni.
Wyróżnikiem usługi świadczonej przez hostel jest rezerwacja łóżka, a nie
pokoju.
Personel hostelu dba o komfort osób, które decydują się na pobyt, oferując
dodatkowe usługi, bezpłatną kawę, artykuły śniadaniowe, wodę, bezpłatne
Wi-Fi, mapki i ulotki czy przygotowanie cateringu na indywidualne
zamówienie. Tego rodzaju obiekty noclegowe zlokalizowane są w różnych
częściach miasta, więc wybór jest indywidualny. Zawsze jednak istnieje
dogodny dojazd transportem miejskim do centrum i wszystkich atrakcji
turystycznych miasta. Pobyty w hostelach są bardzo popularne i polecane
w turystyce niskobudżetowej na całym świecie i, jak mówią turyści, są
wspaniałą i wyjątkową możliwością na poznanie ludzi z innych krajów,
ich kultury i języka.
Przedstawiamy Państwu ofertę wybranych hosteli w Warszawie jako
alternatywę taniego pobytu w naszym mieście i zapraszamy organizatorów
wycieczek szkolnych do planowania pobytów i rezerwowania miejsc.
Inspiracją do opracowania programów pobytów mogą być przygotowane
prze nas scenariusze wycieczek dostępne na stronie:
https://odkrywajwarszawe.pl/dla-szkol/
Życzymy udanego odkrywania Warszawy!
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Hotele Ibis
www.all.accor.com

Hotele Ibis, które przygotowały specjalną ofertę dla szkół, wyróżnia wspaniała lokalizacja. Większość z nich znajduje się w niewielkich odległościach
od najważniejszych atrakcji turystycznych miasta, takich jak Stare Miasto
czy Pałac Kultury i Nauki, a także od muzeów, np. Powstania Warszawskiego, Historii Żydów Polskich Polin, czy Muzeum Warszawy. Ta dogodna
lokalizacja zapewnia gościom łatwy dojazd z Dworca Centralnego. Wygodne i przestronne pokoje z łazienkami, a także gastronomia, to dodatkowe
atuty. Hotele odwiedzają goście krajowi i zagraniczni, a zatem kontakt
z nimi może stanowić doskonałą lekcję savoir vivre.
Wszystkie hotele Ibis z sieci Accor- Ibis budget Warszawa Reduta, Ibis
Warszawa Ostrobramska, Ibis Budget Warszawa Centrum, Ibis Warszawa
Reduta, Ibis Warszawa Stare Miasto, Ibis Styles Warszawa Centrum oferują
specjalne stawki dla grup szkolnych i młodzieżowych.
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Luxhostel24
ul. Słowicza 61, 02-170 Warszawa,
tel. 573 981 408, www.luxhostel24.pl

Hostel położony jest w dzielnicy Włochy, 2km od portu lotniczego im. Fryderyka Chopina i 36 km od portu lotniczego w Modlinie. Dysponuje prawie stu miejscami noclegowymi w pokojach 1, 2, 3, 4, 8 i 10- osobowych.
Większość z nich posiada swoją prywatną łazienkę z mini kosmetykami.
W pokojach są lodówki, czajniki, składane stoły, taborety, szafki z kluczykami i wieszaki na ubrania. Na oknach zainstalowano rolety przeciwsłoneczne i nawiewniki. Luxhostel24 to idealne miejsce dla wszelkiego
rodzaju wycieczek, delegacji oraz każdej grupy (nawet ponad 100 osób)
szukającej noclegu w Warszawie. W budynku przeznaczonym wyłącznie
na hostel, na korytarzach znajdują się ogólnodostępne nowoczesne kabiny prysznicowe, umywalnie i toalety. Do dyspozycji gości jest kuchnia,
jadalnia, pralka, suszarka, stół do prasowania oraz grill. Przy recepcji
ustawiono 2 automaty vendingowe z napojami ciepłymi i zimnymi oraz
przekąskami. Istnieje możliwość zamówienia śniadań i innych posiłków.
Bezpłatna sieć WI-FI obejmuje cały budynek. Przed obiektem jest bezpłatny
parking dla 16 samochodów osobowych i autokarów. W pobliżu znajdują
się dwie restauracje McDonald’s, oraz supermarkety Żabka, Biedronka,
Lidl, drogeria Rossmann, a także bazar przy ul. Bakalarskiej. W odległości
300 do 700 m jest kilka przystanków linii tramwajowych i autobusowych,
zapewniających łatwy dojazd do centrum miasta.
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Hostel Tatamka
ul. Tamka 30, 00-355 Warszawa
tel. 22 247 2879, www.tatamkahostel.pl

Ten jeden z pierwszych hosteli w Warszawie znajduje się w wolnostojącym budynku w dzielnicy Powiśle i od wielu lat pozostaje w czołówce
najpopularniejszych obiektów tego typu w stolicy. Hostel Tatamka oferuje
gościom prawe 100 pokoi, w tym 48 wieloosobowych dla 4, 6, 8 osób z przeznaczeniem dla grup szkolnych, a także pokoje prywatne i apartamenty
o podwyższonym standardzie z prywatnymi łazienkami. Dla pokoi wieloosobowych łazienki i toalety znajdują się na korytarzach. Wszyscy goście
hostelu mogą korzystać z dobrze wyposażonych przestrzeni wspólnych.
W salonie znajdują się wygodne kanapy, TV, kącik z książkami, komputerami oraz grami planszowymi. Do dyspozycji jest kuchnia, z darmową
kawą i herbatą, a także wszystkie niezbędne urządzenia kuchenne do
przygotowania posiłku. W hostelu jest też pralka i zmywarka, suszarki,
żelazko czy deska do prasowania, dostępne na recepcji. Jako jedyny hostel
w centrum Warszawy, posiada prywatny ogród, gdzie w cieplejsze dni
można wypocząć na leżaku czy skorzystać z ogólnodostępnego grilla.
W bliskim sąsiedztwie obiektu znajdują się takie atrakcje turystyczne, jak
Stare Miasto, Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik czy Muzeum
Narodowe. Do zabytków i innych miejsc nieco bardziej oddalonych od
centrum łatwo można się dostać metrem czy autobusem.
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Hostel Kanonia
ul. Jezuicka 2, 00-281 Warszawa
tel. 22 6350676, www.kanonia.pl

To jeden z pierwszych i jedyny hostel na Starym Mieście w Warszawie.
Znajduje się w zabytkowej kamienicy usytuowanej w sercu Starego Miasta
i jest oddalony zaledwie 200 m od Zamku Królewskiego i innych atrakcji
turystycznych. Nocleg w tym hostelu wybierają najczęściej turyści indywidualni, ale także sezonowo grupy szkolne. Do dyspozycji gości jest
10 pokoi o różnym standardzie, od jedno do ośmioosobowych. Dostępne są
prywatne pokoje z łazienkami i aneksem kuchennym lub wieloosobowe
z łazienkami na korytarzach. Obiekt jednorazowo może przyjąć 50 osób.
Hostel wyróżnia się niecodziennym wystrojem, połączeniem różnych
stylów oraz wyrazistymi kolorami wnętrz. Z okien można podziwiać ulice
Dawną, Plac Kanonii, na którym znajduje się zabytkowy dzwon i najwęższa
kamienica w Europie oraz ulicę Jezuicką czyli zaplecze Katedry św. Jana.
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się kilka kawiarni i restauracji, sklepy
z pamiątkami oraz spożywcze. Obiekt jest dobrze skomunikowany z całą
Warszawą.
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Moon Hostel
ul. Foksal 16, 00-367 Warszawa
tel. 505 505 590, www.moonhostel.pl

Jeśli poszukujecie oferty na tanie noclegi w Warszawie w samym sercu
stolicy, to Moon Hostel jest idealnym miejscem pod każdym względem.
Zlokalizowany w historycznej kamienicy tuż przy Trakcie Królewskim oferuje 30 pokoi, w tym 3, 4, 6, 8 i 10-osobowych. Są też pokoje jednoosobowe
i apartamenty z łazienkami. Niektóre pokoje mają balkony ze wspaniałym
widokiem na ulice Foksal i Nowy Świat. Do użytku gości przygotowano
przytulną przestrzeń wypoczynkową z telewizją satelitarną, grami planszowymi i piłkarzykami oraz przestronny aneks kuchenny, gdzie można
przyrządzać posiłki. Istnieje możliwość wykupienia śniadań i obiadów.
Obiekt posiada monitoring i ochronę przez 24 godziny na dobę. Moon
Hostel oferuje zniżki dla większych grup. Zapewnia darmowe Wi-Fi na
terenie całego hostelu oraz bezpłatny dostęp do kawy i herbaty.
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Hostel11 Lwowska
ul.Lwowska11, 00-660 Warszawa
tel. 510788006, www.hostellwowska11.pl

Hostel znajduje się na piątym piętrze starej zabytkowej kamienicy w sercu
dzielnicy Śródmieście. Na powierzchni niemal 400 m2 znajdują się pokoje
2, 4, 6, 7 osobowe, część z nich z łazienkami. Na korytarzach zlokalizowane
są kabiny prysznicowe i toalety, oddzielne dla dziewcząt i dla chłopców.
Pokój 6 osobowy – apartament często rezerwowany jest przez grupy, posiada też prywatną łazienkę oraz aneks kuchenny. W hostelu jednorazowo
może być zakwaterowanych 57 osób. Na terenie hostelu wydzielono część
wspólną wypoczynkową z TV, komputerem, salą jadalną i dobrze wyposażonym aneksem kuchennym. Na życzenie przygotowywane są posiłki. Od
początku funkcjonowania hostel gości turystów z całego świata. Do grona
stałych klientów zaliczają się m.in. szkoły i grupy pracownicze. Oferta
noclegowa dla grup szkolnych zawsze jest w atrakcyjnych cenowo. Hostel
Lwowska 11 znajduje się blisko Pałacu Kultury i Nauki i innych atrakcji turystycznych. Dzięki minimalistycznemu wystrojowi goście mogą poczuć
przyjazną atmosferę.
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Hostel Stara Praga
ul. Czapelska 24, 00-660 Warszawa
tel. 510230262, www.hostelstarapragapołudniewiatraczna.com

Noclegi w hostelu na Pradze Południe, w jednym z najstarszych obiektów
w Warszawie, cieszą się dużą popularnością wśród grup szkolnych i młodzieżowych. Hostel posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
i obsłudze tego segmentu rynku. Zatrzymują się tu także turyści indywidualni i rodziny z dziećmi. Budynek jest usytuowany w cichej i spokojnej
okolicy. Oferuje 21 pokoi, 2, 3, 4, 5, 6,8 osobowych z niezbędnym wyposażeniem. Pokoje są przytulne i gustownie urządzone. Jednorazowo obiekt
może pomieścić do stu osób. Prysznice i toalety znajdują się na korytarzu.
W obiekcie jest też przestronne, estetyczne i nowoczesne pomieszczenie
kuchenne oraz sala jadalna. Śniadania przygotowywane są na życzenie.
Do centrum można dojechać w 20 min. tramwajem lub autobusem. Pracownicy posługują się pięcioma językami. Ceny noclegów są negocjowalne
i dostosowywane do potrzeb danej grupy.

17

Hotel Aramis
ul. Mangalia 3b, 02-758 Warszawa
tel. +48 22 2078000, www.hotelaramis.pl

Hotel Aramis znajduje się na Mokotowie niedaleko Traktu Królewskiego
i dzięki tej doskonałej lokalizacji zatrzymują się tu często pracownicy firm,
indywidualni turyści, ale przede wszystkim wycieczki szkolne i grupy młodzieżowe. Hotel oferuje ponad 200 pokoi 1, 2, 3 i 4 osobowych większość
z łazienkami, zaopatrzonymi w mini kosmetyki. Bezpłatne WI-FI funkcjonuje na terenie całego obiektu. Śniadanie można zamówić w pobliskim
hostelu O3 lub w hotelu Portos. Z Hotelu Aramis* można sprawnie dotrzeć
do ważnych punktów na mapie Warszawy. Szybkie połączenie z centrum
miasta, doskonały dojazd do portu lotniczego i niedalekie sąsiedztwo
centrum handlowego i biznesowego na Mokotowie sprawiają, że hotel
stanowi niezwykle atrakcyjny punkt na noclegowej mapie stolicy. Z hotelu
można dojechać autobusem bezpośrednio do centrum liniami: 501, 519
oraz 522, a z lotniska im. Chopina autobusem nr 148.
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Hostel O3/dawny Hotel Atos
ul. Mangalia 1 02-758 Warszawa
Tel. 22 2077000, www.o3hotel.pl

Hostel położony jest na Mokotowie tuż obok hotelu Aramis. Obiekt został
gruntownie odświeżony i teraz łączy wygodę trzygwiazdkowego hotelu
z nowoczesnym hostelem. Oferta obejmuje 232 pokoje 1,2,3 4 osobowe
z możliwością dostawek i łazienkami. Cechą charakterystyczną nowego
wystroju pokoi są łóżka w stylu jachtowym. W obiekcie znajdują się
przestronne sale konferencyjne, powierzchnia restauracyjna, siłownia
CrossZone oraz bankomat. Śniadania są dodatkowo płatne. Cały obiekt
jest klimatyzowany. Dużym atutem tej lokalizacji jest przestronny parking
dla autokarów.
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InBed hostel
ul. Solec 38, 00-394 Warszawa
tel. 722133666, www.inbedhostel.pl

Hostel został otwarty w październiku 2017 roku na Powiślu w świeżo wyremontowanym, ponad 500 m2 lokalu, na drugim piętrze z nowoczesną
windą i przestronnym lobby. Oferuje 82 miejsca noclegowe w pokojach
1, 2, 3, 4, 6, 8 i 10-osobowych. W pokojach są lodówki, stoliczki i zamykane
szafki. Nowoczesne łazienki i toalety znajdują się na korytarzach. Hostel
udostępnia przytulny salon wypoczynkowy, dobrze wyposażoną kuchnię
oraz jadalnię. Na życzenie gości przygotowywane są śniadania. To jeden
z niewielu hosteli, który posiada klimatyzację. Położony w samym sercu
dzielnicy Powiśle zapewnia szybkie dotarcie do PGE Narodowego i do
Centrum. W pobliżu znajduje się wiele restauracji, pubów i sklepów. Tylko
750 metrów dzieli hostel od Centrum Nauki Kopernik, równie blisko jest
do Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Narodowego czy Bulwarów
Wiślanych. Najbliższa stacja metra „Centrum Nauki Kopernik” oddalona
jest zaledwie o 700 metrów.
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eEMKA hostel
ul. Mikołaja Kopernika 3, 00-367 Warszawa
tel. 22 657 20 04, www.emkahostel.pl

Ten mały hostel został otwarty w 2013 roku w starej kamienicy przy
ul. Foksal i tętniącej życiem ulicy Nowy Świat, pełnej kafejek i restauracji.
Wspaniała lokalizacja przyciąga wielu turystów z całego świata, wycieczki oraz grupy młodzieżowe. Tylko 100 m dzieli hostel od Krakowskiego
Przedmieścia, kilka przystanków autobusowych od Zamku Królewskiego
i Starego Miasta oraz wielu pubów, kawiarni, restauracji. Hostel oferuje
15 pokoi 3, 4, 5 i 10-osobowych, większość z łazienkami. Jednocześnie
może być zakwaterowanych 55 osób. Na miejscu jest stołówka z pełni
wyposażoną kuchnią i przestronnym pokojem wypoczynkowym.
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a&o Hostel
ul. Marcina Kasprzaka 18-21, 01-211 Warszawa
tel. 800 707 244, www.aohostels.com

Hostel w dzielnicy Wola znajduje się w budynku z lat 50. ubiegłego wieku,
w którym mieściły się Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, specjalizujące się w produkcji magnetofonów szpulowych, kasetowych i radiomagnetofonów. Budynek należał ostatnio do luksemburskiego funduszu
RE Investment, a zarządzała nim firma MF Capital, która po przebudowie
uzyskała zezwolenia na prowadzenie tam działalności hotelowej. Wnętrza
zaprojektowane zostały przez pracownię Tremend. Obecnie hostel oferuje
650 łóżek w ponad 200 pokojach 1, 2, 4, 6 osobowych. Jest największym
hostelem w Polsce i pierwszym należącym do zachodniej sieci a&o, która
skupia 34 hostele i hotele budżetowe w sześciu krajach. a&o Warszawa
Wola ma w ofercie m.in. śniadania typu all-you-can-eat, całodobowy bar
z przekąskami, sale konferencyjne, strefę coworkingu, pralnię, kuchnię
dla gości, kącik zabaw, bilard i miejsca parkingowe. Wszystkie pokoje
posiadają własne łazienki. Świetna lokalizacja hostelu w tej biznesowej
dzielnicy, oddalonego tylko 3 km od dworca kolejowego Warszawa Centralna, 10 minut spacerem od Muzeum Powstania Warszawskiego przyciąga
wielu turystów zagranicznych i grupy zorganizowane.
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Hostel Helvetia
ul. Sewerynów 7, 00-924 Warszawa
Tel. 609 020 145, www.hostel-helvetia.pl

Obiekt znajduje się w samym centrum stolicy, za rogiem ulicy Nowy Świat
i Krakowskiego Przedmieścia, na tyłach Uniwersytetu Warszawskiego.
W hostelu goście mają do wyboru pokoje 2, 3, 4, 6, 8 osobowe ze wspólnymi
łazienkami oraz pokoje prywatne z łazienkami i aneksem kuchennym, studia i apartamenty. W hostelu istnieje ogólnodostępna dobrze wyposażona
kuchnia, wspólny salon wypoczynkowy z TV, biblioteka. Można skorzystać
z PlayStation i pograć w mini piłkarzyki. W całym obiekcie funkcjonuje
bezpłatne Wi-Fi. W cenie noclegu ujęto podstawowe śniadanie. W bliskiej
okolicy są restauracje, kawiarnie i sklepy spożywcze. Najważniejszym
atutem tej lokalizacji jest możliwość dotarcia pieszo w kilka minut do
najważniejszych miejsc turystycznych na Trakcie Królewskim i Starym
Mieście albo dojechanie autobusem do wybranych miejsc w centrum
miasta. Recepcja jest czynna 24h na dobę, a pracownicy posługują się
kilkoma językami obcymi. Motto hostelu to: Travels, pictures, stories.
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