
2+2
#WakacjewMieście

Marriott

Wspólnie delektujcie się oszałamiającym widokiem na Warszawę.
Zarezerwuj pobyt dla rodziny 2+2 ze śniadaniem i kolacją w restauracji Floor No 2

W HOTELU MARRIOTT    W WARSZAWIE

Pakiet obejmuje:
Nocleg w pokoju typu Deluxe z widokiem na Warszawę 
Śniadanie dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci w restauracji Floor No 2
Dodatkowy pokój z widokiem dla dzieci połączony z pokojem rodziców
Powitalny upominek dla całej rodziny w pokoju
Lampka wina musującego dla 2 osób dorosłych
Kolacja w stylu rodzinnym dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci w restauracji Floor No 2***
Parking w garażu podziemnym w specjalnej cenie 50 zł za dobę
Pózne wymeldowanie do godz. 14:00
Masaż w Holmes Place SPA juz od 99 zł
Dostęp do Holmes Place SPA (basen, jacuzzi, siłownia, sauna)
Lekcje pływania z profesjonalnym instruktorem w specjalnej cenie 120 zł za dwoje dzieci
2 godzinny bilet wstępu do Smart Kids Planet na Stadionie Narodowym w specjalnej cenie,
już od 28 zł za jedno dziecko

Cena: 649 zł brutto

wakacje

*Z oferty mogą skorzystać dzieci do 15 roku życia.
**Oferta ważna do 31.08.2020 r., w miarę dostępności pokoi i nie może być łączona z innymi ofertami.
***Kolacja serwowana w godz. 16-23

+48 22 630 5528
warsaw.reservation@marriott.com

ZAREZERWUJ TERAZ!



Pakiet obejmuje:
Nocleg w pokoju typu Deluxe z oszałamiającym widokiem na Warszawę
Śniadanie dla 2 osób w restauracji Floor No 2
Powitalny upominek z lampką wina musującego dla 2 osób
Kolacja dla 2 osób w Panorama Sky Bar
– menu degustacyjne „Zachód Słońca w Panoramie”**
Parking w garażu podziemnym w specjalnej cenie 50 zł za dobę
Masaż w Holmes Place SPA juz od 99 zł
Dostęp do Holmes Place SPA (basen, jacuzzi, siłownia, sauna)
Późne wymeldowanie do godz. 14:00

Cena: 599 zł brutto

Delektuj się widokiem na Warszawę o zachodzie słońca.
Zarezerwuj pobyt ze śniadaniem i kolacją w Panorama Sky Bar na 40 piętrze.

*Oferta ważna do 31.08.2020 r., w miarę dostępności pokoi
i nie może być łączona z innymi ofertami. 

**Kolacja serwowana w godz. 18-20

+48 22 630 5528
warsaw.reservation@marriott.com

#WakacjewMieście
Marriott

ZAREZERWUJ TERAZ!

W HOTELU MARRIOTT    W WARSZAWIE
wakacje



#WakacjewMieście
Marriott

BOOK NOW!

Pakiet obejmuje:
Nocleg ze śniadaniem w pokoju Deluxe z widokiem na Warszawę
Powitalny upominek z lampką wina musującego dla 2 osób
Kolacja dla 2 osób w restauracji Floor No 2**
Masaż w Holmes Place SPA juz od 99 zł
Dostęp do Holmes Place SPA (basen, jacuzzi, siłownia, sauna)
Parking w garażu podziemnym w specjalnej cenie 50 zł za dobę
Późne wymeldowanie do godz. 14:00

Cena: 495 zł brutto

Delektuj się oszałamiającym widokiem na Warszawę.
Zarezerwuj pobyt ze śniadaniem i kolacją w restauracji Floor No 2.

*Oferta ważna do 31.08.2020 r. (tylko w weekendy pt.-ndz.), w miarę dostępności pokoi
i nie może być łączona z innymi ofertami.

**Kolacja serwowana w godz. 16-23

+48 22 630 5528
warsaw.reservation@marriott.com

ZAREZERWUJ TERAZ!

W HOTELU MARRIOTT    W WARSZAWIE
wakacje
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