Przestrzeń dla Biznesu

Boost your business

Szukasz miejsca na kilkudniową konferencję, prestiżowy kongres,
kameralne szkolenie albo uroczysty bankiet? Niezależnie od
okoliczności, w DoubleTree by Hilton Warsaw znajdziesz idealną
przestrzeń na każde z planowych wydarzeń!

Looking for a perfect place for a conference, seminar, training
or a festive banquet? No matter what kind of event you’re
organizing, DoubleTree by Hilton Warsaw will perfectly suit
your needs.

Hotel oferuje łącznie 5 000 m2 powierzchni eventowej,
w tym Salę Balową o powierzchni 2 000 m2 i 20 mniejszych
sal konferencyjnych, a także ekskluzywną Restaurację Garden
i klimatyczny Klub Zazen. Jednocześnie DoubleTree by Hilton
Warsaw stanowi bazę noclegową dla 700 osób!

The hotel offers 5 000 sqm conference space, including
a grand 2 000 sqm ballroom, and 20 conference rooms,
along with our exclusive Garden Restaurant and Zazen
Entertainment Lounge. In addition to our business space, the
DoubleTree by Hilton Warsaw also includes 359 comfortable
Guest Rooms for your overnight needs.

NASZE POKOJE

WYPOSAŻENIE POKOJU

Pokoje gościnne zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o Twoim
komforcie. Gwarantują one wszystkie niezbędne udogodnienia, bez względu
na to, czy przebywasz u nas służbowo, czy cieszysz się wolnym czasem
ze swoją rodziną.
293 pokoje DoubleTree
Guest Room
46 pokoi z nieograniczonym
dostępem do Executive Lounge
11 pokoi Deluxe
3 apartamenty One Bedroom Suite
1 apartament Deluxe One
Bedroom Suite

Apartament Prezydencki
z kompleksowo
wyposażoną kuchnią
4 pokoje przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych
* Nasze pokoje dostępne są w 2 opcjach: KING i TWIN

ACCOMMODATIONS

ROOM FEATURES

DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw offers a variety
of guestrooms that meet the needs of every kind of traveler, from a business
person to entire family. Each room is outfitted to ensure your every comfort.
293 DoubleTree Guest Rooms
46 rooms with free
Executive Lounge access
11 Deluxe rooms
3 One Bedroom Suites
1 Deluxe One Bedroom Suite

Indywidualnie sterowana klimatyzacja
oraz uchylne okna
Bezpłatny bezprzewodowy
i przewodowy internet
40-calowe telewizory LCD-LED
w pokojach gościnnych i 46-calowe
telewizory LCD-LED w apartamentach
Zestaw do parzenia kawy i herbaty
Sejf
Żelazko i deska do prasowania
Suszarka do włosów
Minibar

Presidential Suite with
fully-equipped kitchenette
4 Accessible Rooms
* Guest rooms available in both KING and TWIN option

Individually controlled air conditioning
and opening windows
Complimentary high-speed
internet access
Flat-screen 40-inch LCD-LED TV
in guest rooms and 46-inch
LCD-LED TV in suites
Tea & coffee making facilities
In-room safe
Ironing facilities
Hairdryer
Minibar

RESTAURACJE I ROZRYWKA

RESTAURANTS & ENTERTAINMENT

GARDEN RESTAURANT
Odkryj wyborne menu Szefa Andrzeja Bryka
przygotowane w duchu filozofii „slow food”,
specjalizujące się w daniach z polskiej, ekologicznej
wołowiny z Łąk Nadbużańskich i rozkoszuj się
doskonałą kuchnią, niezależnie od okoliczności
- zarówno podczas spotkania z przyjaciółmi,
służbowej kolacji, jak i rodzinnego brunchu.

Taste how much we care
Discover an inviting menu selected by Executive
Chef Andrzej Bryk, offering a wide choice of slow
food options. Savour our signature dish of the best
Polish beef and enjoy your family brunch, business
dinner or meeting with friends.

LOBBY BAR
Pozwól sobie na chwilę relaksu w naszym
komfortowym Lobby Barze. Skosztuj aromatycznej
kawy, wybornych alkoholi i apetycznych przekąsek.

Make it double
Take a break and enjoy a refreshing drink in our
modern Lobby Bar. Choose from an extensive
selection of classic spirits or enjoy a speciality
coffee with a delicious range of snacks.

ZAZEN ENTERTAINMENT LOUNGE
Oderwij się obowiązków, by delektować się
swobodną atmosferą Zazen Entertainment Lounge.
Wybierz swój ulubiony koktajl lub daj się zaskoczyć
naszym barmanom.

Rest your mind & soul
Leave the world behind and enjoy a casual
atmosphere of Zazen Entertainment Lounge. Select
your favourite cocktail or leave the choice to the
bar tender.

WELLNESS & SPA

WELLNESS & SPA

W bogatej ofercie naszego The SPA znajdziesz
zabiegi upiększające i pielęgnacyjne oraz szeroką
gamę masaży. W komfortowej strefie Wellness do
Twojej dyspozycji oddajemy jedyny w Warszawie
basen z nisko zasoloną wodą, brodzik dla dzieci
z atrakcjami, sauny i łaźnie parowe, jacuzzi, sala
do zajęć aerobowych Reebok University Fitness
Partner oraz kompleksowo wyposażona siłownia
i studio cardio Fitness by Precor®.

The tranquil atmosphere of our world class
The SPA will help you relax and sooth your senses.
Stay in shape with Fitness by Precor® and our
Reebok University Fitness Partner classes, dip
yourself in a unique indoor pool with salt water
or indulge yourself with beauty treatments and
massages that have truly rejuvenating effect.

Ponad 2 000 m² na dwóch poziomach
18 komfortowych gabinetów zabiegowych
Manicure & Pedicure
Sauna sucha, łaźnia parowa i łaźnia błotna
Jacuzzi
Stylista fryzur
Medical SPA

Over 2000 sqm of SPA, Wellness & Fitness space
18 comfortable treatment rooms
Manicure & Pedicure
Sauna, steam and rasul
Jacuzzi
Hairstylist
Medical SPA

UNIVERSE BALLROOM:
Area: 2 000 sqm
Height: 6.25 m
The ballroom may be divided
into six independent areas
A foyer measuring 670 sqm
A large ramp to facilitate car
or machine installation
A garden entrance

UNIVERSE BALLROOM:
Powierzchnia: 2 000 m2
Wysokość: 6,25 m
Możliwość podziału na 6 sektorów
Foyer o powierzchni 670 m2
Rampa umożliwiająca wprowadzenie
samochodu lub sprzętu
Bezpośrednie wyjście do ogrodu

PRZESTRZEŃ EVENTOWA
W DOUBLETREE WARSAW:

20 connecting conference rooms
Rooms with daylight and garden view
Rooms with balconies
Professional
audio equipment
Rooms equipped with high-quality multimedia projectors
Free WiFi access on hotel grounds
Menu options prepared by our Executive Chef Andrzej Bryk
Special offers at The SPA for conference guests

HILTON HHONORS® EVENT BONUS
WIĘCEJ KORZYŚCI DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY!
Zbieraj punkty i mile lotnicze za organizację spotkań, konferencji, wesel
i innych uroczystości w hotelu DoubleTree by Hilton Hotel & Conference
Centre Warsaw i innych hotelach sieci Hilton. Twój przedstawiciel
sieci Hilton z przyjemnością przedstawi Ci więcej szczegółów odnośnie
programu Hilton HHonors.

HILTON HHONORS® EVENT BONUS
MORE BENEFITS FOR BOTH: YOU AND YOUR BUSINESS!
Collect points and airline miles for meetings, conferences, weddings and
other celebrations at the DoubleTree by Hilton Hotel & Conference
Centre Warsaw and many other hotels within Hilton Worldwide Brand.
More detailed information about HHonors Loyalty Program can be
delivered by Hilton’s representative.
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Prawe skrzydło / Right wing

20 sal konferencyjnych z możliwością łączenia
Sale z dostępem do światła dziennego i z widokiem na ogród
Sale z wyjściem na balkon
Profesjonalne nagłośnienie firmy
Sale wyposażone w wysokiej jakości projektory multimedialne
Bezpłatny dostęp do WiFi na terenie całego hotelu.
Menu bankietowe Szefa Kuchni Andrzeja Bryka
Atrakcyjna oferta dla Gości konferencyjnych od The SPA
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DLA TWOJEGO KOMFORTU

FOR YOUR PERSONAL COMFORT

Bezpłatny parking zewnętrzny dla 450 samochodów
Garaż dla 149 samochodów
Parking dla autokarów i możliwość podjazdu
pod w pełni zadaszone wejście główne hotelu
Park ze starodrzewem i malowniczym stawem

Complimentary parking area for 450 cars
Garage for 149 cars
Parking area for buses and driveway fully-covered
with rooting
Park with old growth of trees and charming pond

LOKALIZACJA

LOCATION

Położony w spokojnej i zielonej dzielnicy
Warszawy, jedynie 15 minut od ścisłego centrum miasta
Oddalony tylko 25 min. jazdy samochodem od Lotniska
Chopina i 40 min. od Lotniska w Modlinie
Gr
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The Old Town

National
Stadium
Most
Poniatowskiego

Located in a tranquil and green Warsaw
district, only 15 minutes away from the city centre
Situated a 25 minutes car drive from the Chopin Airport
and 40 minutes from the Modlin Airport
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DOUBLETREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTRE WARSAW

ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warsaw, Poland
T +48 22 278 00 00 F +48 22 278 00 01
E DoubleTreeWarsaw.Sales@Hilton.com
DoubleTreeWarsaw.pl

