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Szanowni Państwo,  
 
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie Hotelem Bristol, Warsaw. 
 
Hotel Bristol już od ponad stu lat jest jednym z najbardziej wyróżniających się miejsc na mapie Warszawy. Czaruje 
majestatyczną neorenesansową fasadą i pięknymi wnętrzami z eleganckimi elementami Art Deco z początków XX wieku. 
Zachwyca prestiżową lokalizacją przy Trakcie Królewskim, w pobliżu Pałacu Prezydenckiego, w odległości kilku kroków od 
Starego Miasta, Zamku Królewskiego i Opery Narodowej. 
Piękne wnętrza 165 pokoi i 41 apartamentów w Hotelu Bristol w Warszawie odzwierciedlają połączenie 
najnowocześniejszego komfortu i dyskretnej elegancji, urzekają subtelną kolorystyką i zachwycającymi widokami na 
Krakowskie Przedmieście, park lub patio. 
 
W załączeniu przesyłamy Państwu ofertę dotyczącą rezerwacji pokoi  w terminie 12.06.2021.  
Informujemy, iż dokonaliśmy wstępnej rezerwacji i bardzo prosimy o jej potwierdzenie do dnia 8.05.2021 . 
 
Z poważaniem, 
     
Edyta Laskowska  
Tel. 48 22 55 11 837 
E-mail: edyta.laskowska@luxurycollection.com 
 
  



REZERWACJA POKOI 
 
 

Oferta specjalna na zakwaterowanie dla uczestników i organizatorów  targów ślubnych Bridal Fashion Expo- 12-
13/06/2021. . Hotel dokonał wstępnej rezerwacji 15 pokoi na noc w kategorii Classic.  

 
 
 
Pokój Classic 
 
Wystrój pokoi łączy ponadczasową elegancję z nowoczesnym 
designem i uwzględnia przestrzeń do pracy i relaksu. Pokoje mają 
widok na Pałac Prezydencki, patio lub park. 
Powierzchnia do 29 m2. 
 
Cena:  PLN 570 + 8% VAT za pokój jednoosobowy za noc  
 
 

 
 
 
 
Pokój Executive 
 
Pokoje oferują jedno duże łóżko lub dwa oddzielne, komfortową 
strefę dzienną oraz widok na Krakowskie Przedmieście, Pałac 
Prezydencki lub patio. 
Powierzchnia do 44 m2. 
 
Cena: 670 PLN + 8% VAT za pokój  jednoosobowy za noc  
 
 

 
 
 
 
Pokój Bristol Executive 
 
Niezwykle komfortowe i ciche pokoje. Przemyślany projekt 
uwzględnia oddzielną przestrzeń dzienną do relaksu z dodatkową 
sofą i stolikiem. Pokoje mają widok na zielone patio. 
Powierzchnia do 39 m2. 
 
Cena: 800 PLN + 8% VAT za pokój jednoosobowy za noc za dobę 
 
 

 
Czas zameldowania od godz. 15:00. Czas wymeldowania do godz. 12:00.  
 

 
 

 
 



Powyższe ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT i nie podlegają prowizji. 
 
Cena pokoju zawiera śniadanie w godzinach 6:30 – 10:30 serwowane w Restauracji Marconi , możliwość korzystania z 
basenu, sauny, łaźni parowej oraz sprzętu do ćwiczeń ( w zależności od obostrzeń )  
Wszystkie pokoje są klimatyzowane i posiadają mini bar, sejf, szybkie łącze internetowe, telewizję kablową, płatne kanały 
filmowe, strony informacyjne, biurko do pracy. Dodatkowo goście mogą korzystać z usług room serwisu dostępnych całą 
dobę.  
 
Czas zameldowania od godz. 15:00. Czas wymeldowania do godz. 12:00.  
 
Możliwość wcześniejszego zameldowania bez dodatkowych dopłat  pomiędzy  godzina  
9.00 – 15.00 jest uzależniona od dostępności pokoi hotelowych i musi być  wcześniej uzgodniona  
z Hotelem. Zameldowanie gości  przed godziną 09:00 jest możliwe tylko i wyłącznie przy pełnopłatnej rezerwacji pokoju 
noc wcześniej. 
 
Późniejszy wyjazd jest zależny od obłożenia hotelu w danym dniu i musi być  wcześniej uzgodniony z hotelem. Późniejszy 
wyjazd pomiędzy godziną 12:00 a 18:00 jest dodatkowo płatny 70 PLN +8 % VAT za każdą rozpoczętą godzinę.  
Wyjazd po godzinie 18:00 jest możliwy tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z hotelem, równa się pełnopłatnej rezerwacji 
pokoju.  
 
Pokoje Twin (z dwoma oddzielnymi łóżkami) dostępne są tylko w kategorii Executive. 
 
WARUNKI REZERWACJA TYPU CALL-IN 
 

a) Rezerwacje pokoi hotelowych będą dokonywane indywidualnie przez gości Zamawiającego do dnia 30.05.2021. 
b) Gość, gwarantujący rezerwację indywidualnie ma prawo do jej bezkosztowej anulacji do dnia 16.05.2021. Po tym 

terminie za wszelkie anulacje typu skrócenie pobytu lub niedojazdy Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia 
gościa.  

c) Rezerwacja pokoi zostanie utrzymana do dnia 30.05.2021. Po tym dniu, Hotel  zwolni  wszystkie niewykorzystane 
rezerwacje, a każda kolejna rezerwacja będzie uzależniona od dostępności pokoi hotelowych we wskazanym 
terminie. 

d) Rezerwacje pokoi będą dokonywane przez gości indywidualnie za pomocą specjalnego linka rezerwacyjnego   
e) Hotel gwarantuje zakwaterowanie w przypadku późnych przyjazdów (po godz.18:00).  

W przypadku nie  wykorzystania rezerwacji, Strona gwarantująca rezerwacje poniesie pełne koszty (100%) 
wynajmu zamówionego pokoju. 
 

TORT BRISTOL – EKSKLUZYWNY, SŁODKI UPOMINEK Z WARSZAWY 
 

 
                       
Eleganckie opakowanie skrywa w swoim wnętrzu ekskluzywny Tort Bristol, którego 
detale, m. in. ręcznie przybita pieczęć, dopracowane są osobiście przez mistrzów 
cukierni Hotelu Bristol. 
 
 
Mały   20 PLN  Średni  80 PLN  Duży   160 PLN  
 
   
. 
 
 

 
 



Mamy nadzieję, iż nasza oferta spełni Państwa oczekiwania. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.    
 
Jeszcze raz dziękując za zaufanie, łączymy serdeczne pozdrowienia, 
 
 
Edyta Laskowska  
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