ZAKWATEROWANIE W OKOLICY CENTRUM REHABILITACYJNO – SZKOLENIOWEGO KINEZIO

Hotel Puławska Residence
Nowoczesny, trzygwiazdkowy hotel Puławska Residence oferuje on przestronne
pokoje z telewizorem z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji
satelitarnej.

ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. 22 241 75 00
fax 22 241 75 99

Wszystkie pokoje urządzone zostały w ciepłych kolorach i wyposażone są w
drewniane meble. Każdy pokój obejmuje łazienkę i mały aneks kuchenny z lodówką.
Na miejscu dostępny jest podziemny parking.

Dział Rezerwacji Indywidualnych:
tel. 22 241 75 90
rezerwacje@pulawskaresidence.com.pl

Śniadanie w formie bufetu serwowane jest codziennie rano w hotelowej restauracji
Liwia, która oferuje dania kuchni polskiej i międzynarodowej. Bar w holu serwuje
duży wybór przekąsek i napojów.
Odległość od KINEZIO: 1,6 km. Zakres cen: od 159 zł.

Hotel Sokrates
Liczba miejsc 103 w pokojach 1, 2 i 3 osobowych. Wszystkie pokoje posiadają:
łazienkę, telefon, radiobudzik, telewizor, lodówkę. Sala konferencyjna dla 30 osób.
Sala konsumpcyjna baru dla 38 osób, w okresie letnim ogródek dla 40 osób (Istnieje
możliwość organizowania imprez na świeżym powietrzu - grill). Sala internetowa dla
20 osób. Można wypożyczyć żelazko z recepcji i skorzystać z pralnicy i suszarki na
żetony.
Zniżki:
• 10 % dla grup powyżej 10 osób lub od 10-tej doby
• 20% weekendowa (od piątku do niedzieli)
• 10% dla stałych gosci (10 dób w ciagu miesiaca)
Odległość od KINEZIO: 2,8 km Zakres cen: od 90 zł.

ul. Smyczkowa 9, 02-678
Warszawa
tel. (+48 22) 55 33 500
fax (+48 22) 55 33 503
rezerwacja@adm.uw.edu.pl

Hotel URSYNÓW
Hotel Szkoleniowy "Ursynów" jest obiektem dwugwiazdkowym położonym w
cichej części dzielnicy Ursynów. Hotel oddalony jest 15 minut od
Międzynarodowego Dworca Lotniczego, oraz 25 minut od Dworca Centralnego.
Lokalizacja hotelu umożliwi Państwu dogodne połączenie z wieloma miejscami
Warszawy. Wszystkie pokoje wyposażone są w pełen węzeł sanitarny, telefon,
radioodbiornik, telewizję kablową.

Hotel Szkoleniowy "Ursynów"
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Tel. (0 ... 22) 546-21-77
Tel./ Fax (0 ... 22) 643-91-87
E - mail: hotel@hotelursynow.pl

Odległość od KINEZIO: 950 m. Zakres cen: od 126 zł.

Pokoje Gościnne IKAR
Układ segmentowy 2 pokoje, łazienka, WC, aneks kuchenny wyposażony w
lodówkę, czajnik bezprzewodowy, naczynia.
•
•
•
•
•

W każdym pokoju dostęp do internetu.
Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
Recepcja czynna 24 godziny.
Śniadanie wliczone w cenę noclegu. Wydawane są w barze Dedal na
parterze budynku w godzinach 7:00 – 10:00
PG Ikar znajduje się na IX i X piętrze Domu Asystenta o tej samej nazwie

Odległość od KINEZIO : 2,4 km. Zakres cen od: 100 zł.

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego
Pokoje Gościnne IKAR
02-787 Warszawa, ul.
Nowoursynowska 161
NIP: 525-000-74-25
tel/fax +48 (22) 847 29 03
+48 (22) 59 33 700
+48 (22) 59 33 701
+48 602823240
e-mail: ikar@sggw.pl

Hotel Poleczki
Hotel Poleczki*** oddaje do dyspozycji Gości nowocześnie urządzone pokoje,
wyposażone w telewizory z ekranami LCD, bezpłatny dostęp do Internetu,
indywidualnie sterowaną klimatyzację oraz zestaw do parzenia kawy lub herbaty.
W hotelu znajdują się też pokoje z aneksami kuchennymi, gdzie będąc zarówno w
podróży służbowej, jak i na wyjeździe rodzinnym, goście będą czuli się jak w domu.
Wygoda, przytulna atmosfera oraz możliwość przygotowania posiłków dla siebie i
rodziny wyróżnia nasz hotel spośród pozostałych.
Odległość od KINEZIO: 2,1 km. Zakres cen od: od 197 zł.

Hotel Poleczki
tel. +48 22 332 75 00
fax. +48 22 643 81 87
E-mail: kontakt@hotelpoleczki.pl
Adres:
ul. Poleczki 40A (wjazd od ul. Galopu)
02-822 Warszawa

LOGINUS B&B
To doskonale usytuowany obiekt przy linii warszawskiego Metra, w pobliżu lotniska,
centrum biznesowego Służewiec i centrum handlowego – Galerii Mokotów. Obok
Longinusa jest strzeżony parking.
Obiekt dysponuje pięcioma dwuosobowymi pokojami z łazienkami oraz pokojem
typu studio z klimatyzacją, sypialnią małżeńską i salonikiem oraz miejscem do
spania dodatkowych dwóch osób. W każdym pokoju znajduje się telewizor, telefon
oraz Wi-Fi.

ul. Podbipięty 45
02-732 Warszawa
tel./fax: +48 222 510 101
tel. +48 500 505 101
rezerwacja@noclegi-longinus.pl
GPS: N52°10.571' E21°01.688'

Odległość od KINEZIO 2,9 km. Zakres cen od: 95 zł

Hostel LULU
Dla wszystkich gości hostel oferuje Internet Wi-Fi w cenie pokoju. Zdając sobie
sprawę z zróżnicowania upodobań kulinarnych oddajemy do dyspozycji
ogólnodostępną, w pełni wyposażoną kuchnię. Oferta naszego hostelu skierowana
jest do szerokiego grona odbiorców. Jesteśmy przekonani, że każdy z Państwa będzie
czuł się jak u siebie w domu. Dla naszych gości przygotowaliśmy pokoje, które mogą
pomieścić odpowiednio 2, 3, 4 osoby – razem 14 miejsc noclegowych. UWAGA! Na
hasło CENTRUM KINEZIO -10zł na każdą dobę pobytu (niezależnie od
długości).

Hostel Lulu
Ul. Transportowców 10A
Kod 02-858, Warszawa
Tel: 518-077-055
Mail: rezerwacje@hostel-lulu.pl

Odległość od KINEZIO 3,7 km. Zakres cen od: 60 zł

HOSTEL 36
Hostel 36 to idealne miejsce dla wszystkich, którzy szukają dobrej jakości noclegu w
atrakcyjnej cenie – od młodzieży i studentów po gości biznesowych. Poza przystępną
ceną, nasz hostel ma jeszcze więcej atutów. Spośród nich możemy wymienić
chociażby: przestronne, jasne pokoje z eleganckimi łazienkami, darmowy internet w
pokojach LUX, dogodną lokalizację i sympatyczną obsługę, która pomoże Ci
poznawać stolicę od dowolnej strony. Krótko mówiąc – nasz hostel to gwarancja
udanego wypoczynku po męczącej podróży – no chyba że wolisz ruszyć nocą na
miasto… i jeszcze trochę się zmęczyć.
Odległość od KINEZIO: 3,5 km. Zakres cen od: 79 zł.

HOSTEL 36
ul. Bokserska 36
02-682 Warszawa
tel: (+48 22) 207 90 00
fax: (+48 22) 207 91 50
e-mail: hostel@hostel36.pl
Recepcja
tel.: +48 22 207 90 50
Rezerwacja
tel.: +48 22 207 91 00

