
Baza hotelowa: 

Hotel Reytan *** 

kontakt http://www.reytan.pl/ 
+48 22 201 65 00, rez@hotelreytan.pl 

lokalizacja ul. Rejtana 6, Mokotów, ok. 1km do budynku C. 

dojazd do bud. C ok. 15 min. pieszo / taxi 4 min. 

cena od 299 zł za pokój jednoosobowy, od 349 zł za pokój dwuosobowy, śniadanie opcjonalnie: 39 zł 

zniżki 10% za rezerwację bezpośrednio w hotelu, możliwość uzyskania rabatu 5-10% w przypadku 
rezerwacji grupowej (ok 10 pokojów)  

 

Hotel Karat ** 

www http://karat.cul.com.pl/ 
+48 22 601 06 20, hotelkarat@cul.com.pl 

lokalizacja ul. Słoneczna 37, Mokotów, ok. 1,5 km od budynku C. 

dojazd do bud. C ok. 19 min. pieszo / taxi 5 min. 

cena od 250 zł za pokój jednoosobowy, od 320 zł pokój dwuosobowy, śniadanie wliczone w cenę 

zniżki możliwość uzyskania rabatu 5% w przypadku rezerwacji grupowej (ok 10 pokojów) 

 

Hotel Belwederski *** 

www http://www.hotelewam.pl/635-hotel-belwederski-warszawa.html 
+ 48 22 840 40 11, belwederski@amwhotele.pl 

lokalizacja ul. Belwederska 44C, Śródmieście, ok. 2 km od budynku C 

dojazd do bud. C autobus 168 (przystanek: Spacerowa 04 -> Madalińskiego 04), (9 min. autobus + 6 min. pieszo) 

cena od 300 zł za pokój jednoosobowy, 350 zł za pokój dwuosobowy 

zniżki możliwość uzyskania rabatu 5-10% w przypadku rezerwacji grupowej (ok 10 pokojów) 

 

OSiR Polna *** 

www http://www.osir-polna.pl/hotel,37 
+48 22 825 06 13, hotel@osir-polna.pl 

lokalizacja ul. Polna 7a, Śródmieście, ok. 2,5 km od budynku C 

dojazd do bud. C autobus 138 (bus stop: DS Riviera 01 -> Madalińskiego 04), (8 min. autobus + 6 min. pieszo) 

cena od 199 zł za pokój jednoosobowy, 249 zł za pokój dwuosobowy, śniadanie opcjonalnie: 25 zł 

zniżki 45 min pobytu na basenie w cenie noclegu 
możliwość uzyskania rabatu 5% w przypadku rezerwacji grupowej (ok 10 pokojów) – konieczne 
złożenie pisma do dyrektora ośrodka 

 

Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto *** 

kontakt http://www.ibis.com/pl/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-town/index.shtml 
+48 22 310 10 00, H3714@accor.com 

lokalizacja ul. Muranowska 2, Stare Miasto, ok. 6 km od budynku C. 

dojazd do bud. C metro M1, (stacje: Dworzec Gdański -> Pole Mokotowskie), (10 min. metro + 17 min. pieszo) 

cena od 270 zł za pokój jednoosobowy, śniadanie opcjonalnie: 36 zł 

zniżki 10% dla klubowiczów darmowego programu lojalnościowego Le Club AccorHotels 

 

Hotel Novotel Warszawa Centrum **** 

kontakt http://www.novotel.com/pl/hotel-3383-novotel-warszawa-centrum/index.shtml 
+48 22 596 00 00, H3383@accor.com 

lokalizacja Marszałkowska 94/98, Śródmieście, ok. 3 km od budynku C. 

dojazd do bud. C metro M1, (stacje: Centrum -> Pole Mokotowskie), (6 min. metro + 12 min. pieszo) 

cena od 380 zł za pokój jednoosobowy, śniadanie opcjonalnie: 70 zł 

zniżki 10% dla klubowiczów darmowego programu lojalnościowego Le Club AccorHotels 
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Mokotów 

 

Ele Taxi: + 48 22 811 11 11  

Eco Taxi: + 48 22 644 22 22 

Glob Taxi: +48 666 00 96 68 
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