
 

 

Hotel Atos 

Start Hotel Atos ligt op slechts 5 km van het centrum van 
Warschau en op 6 km van het Centraal Station. Het biedt 
kamers met een tv, gratis WiFi en een eigen badkamer met 
douche. 

In het restaurant van het hotel, dat gespecialiseerd is in Poolse 
en Europese gerechten, wordt dagelijks een gevarieerd 
ontbijtbuffet geserveerd. Het personeel van de 24-uursreceptie 
kan uw waardevolle spullen opbergen in een kluis. Er is 
bovendien bagageopslag beschikbaar. 

Start Hotel 
Atos ligt op 
nog geen 10 
minuten 
loopafstand 

van het winkelcentrum Sadyba Best. Het 
dichtstbijzijnde metrostation, Wierzbno, 
bevindt zich op 3 km afstand. Het openbaar 
vervoer brengt u naar het centrum van de 
stad en de bezienswaardigheden in 20 
minuten.  

 
Hotel Metropol  

 
Hotel Metropol ligt tegenover Paleis van 
Cultuur en Wetenschap van Warschau en 
biedt ruime kamers met gratis WiFi. Gasten 
kunnen 's ochtends genieten van een 
gevarieerd ontbijt met onder andere 
traditioneel Poolse gerechten. 

De kamers van Hotel Metropol zijn voorzien 
van een eigen badkamer met gratis 
toiletartikelen. Ze zijn tevens allemaal 
voorzien van satelliettelevisie en een bureau. 
De kamers kijken uit over het centrum van 
Warschau.  

Hotel Atos 

Hotel Metropol 



 

 

Het eigen Metro Jazz Bar & Bistro Restaurant biedt uitstekende internationale gerechten en 
traditioneel Poolse specialiteiten. Het restaurant beschikt over een breedbeeld-tv en biedt live 
muziek.  

Hotel Metropol ligt op slechts 1 
minuut lopen van het metrostation 
Centrum en vele bus- en tramhaltes, 
waardoor u een gemakkelijke 
verbinding hebt met alle delen van de 
stad. Het centraal station van 
Warschau bevindt zich op slechts 500 
meter afstand van het hotel.  

Volgens onafhankelijke 
beoordelingen van gasten is dit hun 
favoriete buurt van Warschau.  

Hotel Ibis 

Het ibis Warszawa Centrum 
hotel ligt op slechts 2 km van het 
centraal station van Warschau en 
dicht bij de zakenwijk Warschau 
Business SkyLine, en beschikt 
over rustige kamers met 
airconditioning, satelliettelevisie 
en gratis internet. Het biedt ook 
een gevarieerd ontbijtbuffet. 
 
Dit Ibis-hotel ligt op slechts 5 
minuten lopen van het Museum 
van de Opstand van Warschau. 

Gasten kunnen ook gemakkelijk de 
oude binnenstad bereiken, op 
ongeveer 2,5 km afstand. 
 
De bistro Ibis Kitchen in het ibis 
Warszawa Centrum serveert Franse, 
Poolse en Italiaanse gerechten. Voor 
een avondcocktail kunnen gasten 
terecht in de hotelbar. 
 
Het hotel biedt gasten een 
ondergrondse parkeergarage en een 
24-uursreceptie. 

 
 

Hotel Ibis 



 

 

Hilton Hotel

 

Het Hilton Warsaw Hotel biedt 5-sterrenaccommodatie en ligt in het drukke financiële district 
van Warschau, op wandelafstand van winkels, musea en een levendige buurt met restaurants 

en uitgaansgelegenheden. De 
historische binnenstad bereikt u te 
voet in 30 minuten, en in 20 minuten 
rijdt u naar de luchthaven Frederic 
Chopin. Het is slechts 5 minuten 
wandelen naar het metrostation 
Rondo Daszyńskiego. Er is gratis 
WiFi in de openbare ruimtes. 

U kunt ontspannen in elegante kamers en suites 
en genieten van het uitzicht op de skyline van 
Warschau. Alle kamers beschikken over een 
flatscreen-tv. Uw eigen badkamer is uitgerust 
met zowel een bad als een douche. De 
accommodaties met toegang tot de Executive 
Lounge hebben kamerhoge ramen met uitzicht 
op de stad. In deze premium lounge kunt u 
genieten van gratis ontbijt, drankjes en snacks. 

Voor ontspanning kunt u 
terecht in de modieuze 
Pistaccio Lobby Bar & 
Lounge, en het Europese 
restaurant Meza serveert 
internationale en Poolse 
gerechten. Op warme 
zomeravonden kunt u 
ontspannen op het Piazza-

terras en in de winter kunt u zich opwarmen met koffie van café Illy.  

Voor de nieuwste gezondheids- en fitnessfaciliteiten kunt u terecht bij de Holmes Place 
Premium Club & Spa van het hotel. U vindt er 3.500 m² aan recreatieruimte, een 25 meter 
lang zwembad, een volledig uitgerust fitnesscentrum en een full-service spa. 

Hilton hotel en Convention centrum 



 

 

De congresruimte is 
3.000 m² groot en vormt 
een uitstekende plek voor 
vergaderingen en 
evenementen. Er is ook 
een volledig uitgerust 
businesscentrum. Het 
hoogste punt van de foyer 
is 20 meter en voorzien 
van lichtinstallaties. 's 
Avonds kunt u er genieten van een indrukwekkend uitzicht. 

U kunt een bezoek brengen aan het 
Museum van de Opstand van 
Warschau, op slechts 5 minuten 
wandelen van het Hilton Warsaw 
Hotel. In minder dan 20 minuten 
wandelt u naar het Paleis van Cultuur 
en Wetenschap, het winkelcentrum 
Złote Tarasy en het centraal 
treinstation van Warschau. Het is 
eveneens 20 minuten wandelen naar 
de Saski-tuin met het Graf van de 

Onbekende Soldaat.  

 

 


