UL. GRZYBOWSKA 49
00-855 WARSZAWA

PROPOZYCJA NOCLEG

Szanowni Państwo,
Witamy w ROYAL TULIP WARSAW APARTEMNTS

Royal Tulip Warsaw Apartments znajduje się w centrum stolicy, w
najszybciej rozwijającej się biznesowo części Warszawy. To miejsce,
gdzie
historia
spotyka
się z teraźniejszością, kultury przenikają się między sobą i tworzą
idealną przestrzeń do życia, pracy i odpoczynku.
Royal Tulip Warsaw Apartments to coś więcej niż hotel – to nowa
hybrydowa kategoria przestrzeni do życia, pracy i rozrywki, dająca
szansę na odkrywanie prawdziwego piękna Warszawy. Lokalizacja pozwala
na
szybkie
dotarcie
do atrakcji turystycznych spacerem, na hulajnodze, rowerem miejskim,
transportem publicznym lub taksówką. W okolicy znajduje się Fabryka
Norblina, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury i Nauki,
Trakt Królewski, Stare Miasto i wiele innych wartych odwiedzenia
miejsc.

POKOJE HOTELOWE
Baza noclegowa ROYAL TULIP WARSAW APARTMENTS to 312 nowych apartamentów
spełniających wszystkie standardy pięciogwiazdkowego hotelu, dodatkowo
wyposażonych w aneksy kuchenne. Nasza Restauracja odpowiada na pytanie,
czym jest nowoczesna warszawska sztuka kulinarna. To miejsce dla ludzi,
którzy chcą poczuć to miasto. Ponadto nasi goście mają do dyspozycji
miejsce spotkań i przestrzeń coworkingową, SPA oraz doskonale wyposażoną
siłownię z osobistą opieką trenera.
Pokój standardowy
• Powierzchnia ok. 28 m2
• Łóżko podwójne lub 2 łóżka pojedyncze
• Stół z krzesłami
• Łazienka z prysznicem
• Aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem
• Liczba pokoi dostępnych: 243

Pokój Junior
• Powierzchnia ok. 33 m2
• Łóżko podwójne lub 2 łóżka pojedyncze
• Stół z krzesłami
• Łazienka z prysznicem
• Aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem
• Liczba pokoi dostępnych: 27

Pokój Rodzinny
 Powierzchnia ok. 40 m2
 Wydzielona część sypialna z łóżkiem
podwójnym
 Rozkładana sofa oraz fotel w części
dziennej
 Stół z krzesłami
 Łazienka z prysznicem
 Aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem
 Liczba pokoi dostępnych: 15

Apartament
• Powierzchnia ok. 60 m2
• Osobna sypialnia z łóżkiem podwójnym
• Rozkładana sofa oraz fotel w części
dziennej
• Stół z krzesłami
• Łazienka z prysznicem
• Aneks kuchenny z wyposażeniem
• Liczba pokoi dostępnych: 27

PODSUMOWANIE KOSZTÓW

LICZBA POKOI ŁĄCZNIE*

Pokój 1 os.

Pokój 2 os.

POKÓJ STANDARDOWY

410 PLN

550 PLN

POKÓJ TYPU JUNIOR

620 PLN

700 PLN

POKÓJ RODZINNY

820 PLN

900 PLN

APARTAMENT

950 PLN

1100 PLN

Podane ceny są wyrażone w kwotach brutto i zawierają należnyy podatek VAT.
Podana cena obowiązuje za dobę w wybranym typie pokoju wraz ze śniadaniem.

Cena za miejsce parkingowe w garażu podziemnym 120 PLN za dobę.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości,
pozostaję do Państwa dyspozycji.
Paweł Rosiński
Sales Manager
pawel.rosinski@unique-hotels.pl
+48 539 021 431
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