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Od biznesu do lifestyle’u

 • 164 pokoje ze stylowymi 
łazienkami

 • Tętniące życiem lobby i bar

 • Letni taras w stylu włoskiego 
placu

 • Śniadanie jak wizyta na lo-
kalnym targu i restauracja 
„Greenhouse“

 • Strefa konferencyjna o po- 
wierzchni 180 m2 z 4 salami  
i foyer

 • Strefa fitness z nowoczesnym 
sprzętem do treningu wytrzy-
małościowego i siłowego

 • Recepcja 24/7, mobilny con-
cierge i lokalna gościnność

 • Bezpłatne, szybkie WiFi

 • 50 miejsc parkingowych  
w garażu podziemnym 

Industrialny styl łączy się z ekolo-
gicznym podejściem do gościn-
ności, a nowoczesny sposób bycia 
z tętniącym życiem lobby. Pokoje  
z oknami od podłogi do sufitu, strefa 
fitness z panoramą miasta, krea-
tywna przestrzeń spotkań i taras  
w stylu włoskiego placu. Podróż 
służbowa staje się przyjemnością.

 • 164 rooms with wellness  
bathrooms

 • Living lobby and café-bar

 • Piazza-style terrace

 • Market breakfast and 
“Greenhouse” restaurant

 • 4 creative meeting rooms 
on 180 m² event and 
conference space

 • Fitness area with modern  
cardio and strength equipment

 • 24/7 reception, mobile con-
cierge and local hospitality

 • Free high-speed WiFi

 • 50 parking spaces in the 
underground car park

Industrial design blends with green 
glasshouse style, trendy “Gasthaus” 
culture meets lively lobby vibes. 
Rooms with floor-to-ceiling windows, 
a fitness area with a view over the 
roofs, contemporary meeting rooms,  
and a terrace with a “piazza” flair –  
business goes lifestyle.
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Pokoje o prostym wystroju na- 
wiązują do przemysłowej histo-
rii okolicy, a dzięki wyjątkowej 
aranżacji oświetlenia oraz ciepłym 
barwom i materiałom stają się 
przytulnymi oazami. Odpoczynek, 
życie prywatne i praca –pomyśle-
liśmy o wszystkim.

POKOJE CLASSIC

 • Dwa łóżka jednoosobowe o dłu-
gości 2,10 m

 • Bezpłatne, szybkie WiFi

 • Bezpłatne cyfrowe gazety  
i magazyny

 • Klimatyzacja

 • Biurko, krzesło i fotele

 • Sejf i minibar

 • Smart TV i telefon

 • Łazienka z toaletą, przestron-
nym prysznicem i suszarką do 
włosów

 • 1 butelka wody mineralnej

 • Bezpłatny wstęp do strefy 
fitness

 • Pokoje dla alergików dostępne 
na życzenie

Clearly designed rooms – inspired 
by the industrial past of the loca-
tion, become your feelgood places 
thanks to cosy lighting, warm  
colours and natural materials. 
Sleep-live-work balance – all bases 
are touched.

CLASSIC ROOM

 • 2.10 m twin beds

 • Free high-speed WiFi

 • Free digital newspapers  
and magazines

 • Air conditioning

 • Desk with chair & armchairs

 • Safe & minibar 

 • Smart TV & telephone 

 • Bathroom with WC, walk-in  
shower & hairdryer

 • 1 bottle of mineral water

 • Free access to the  
fitness studio 

 • Rooms for allergy sufferers  
on request
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Sweet dreams

Nowoczesna sypialnia, pokój 
dzienny z aneksem kuchennym 
i dużym stołem – tu można za-
mieszkać na dłużej. Przestronny, 
designerski apartament to idealna 
przystań w podróży służbowej czy 
prywatnej.

SUITE

Pełny światła industrialny design, 
wygodne łóżka, szezlong i duży 
stół to jego atut. W niektórych po-
kojach sofa zapewnia dodatkowe 
miejsce do spania. Biurko staje 
się strefą kreatywności, a łazienka 
z wanną zamienia się w małe, pry-
watne spa.

POKÓJ SUPERIOR

A modern bedroom and a smart 
lounge area with kitchenette and 
dinner table – this is the place 
for a long-term stay. Pure design 
with lots of space: the suite is 
the ideal haven for business and 
private travel. 

SUITE

WIĘCEJ UDOGODNIEŃ
 • Dodatkowy pokój dzienny

 • Zestaw do parzenia kawy  
i herbaty

 • Duży stół i sofa

 • Aneks kuchenny

 • Łazienka z osobną toaletą,  
przestronnym prysznicem, 
wanną i suszarką do włosów

 • Extra lounge room

 • Coffee- and tea-making  
facilities

 • Dinner table & sofa

 • Kitchenette

 • Bathroom with separate WC, 
walk-in shower & hairdryer

MORE FACILITIES

Light-flooded industrial design 
meets comfortable beds, a chaise 
longue and a dinner table. Alter-
natively, the sofa becomes an 
additional sleeping place and the 
desk your creative zone. The bath- 
rooms are little spas.

SUPERIOR ROOM
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Odkryj kreatywną, nowoczesną 
kuchnię inspirowaną lokalnymi 
potrawami w restauracji Green-
house, otwarty lobby bar z au-
torskimi drinkami i wiedeńskimi 
specjałami kawowymi oraz taras  
w stylu włoskiego placu.

... TO GOŚĆ ZADOWOLONY
Explore creative, modern cuisine 
focused on locally sourced ingre-
dients at Greenhouse restaurant, 
discover the open lobby bar with 
craft cocktails and Viennese cof-
fee specialties, and enjoy the piaz-
za-style outdoor terrace.

ENJOY YOURSELF

Śniadanie jak wizyta na lokalnym 
targu. Spróbuj domowych przet-
worów, świeżych soków i koktajli 
oraz lokalnych wypieków. Regio-
nalne produkty mają w sobie coś 
wyjątkowego. Spotkaj się na ape-
ritif na otwartym tarasie albo na 
kolację w restauracji Greenhouse. 
Tutaj polska gościnność łączy 
się ze świeżością lokalnych pro-
duktów i lekkością zielonej oazy.

Jesteś porannym ptaszkiem? Na 
pewno.Poczęstuj się wczesnym 
śniadaniem i gorącą kawą na wy-
nos i ruszaj odkrywać świat.

RESTAURACJA  
GREENHOUSE

The breakfast is like a visit to the lo-
cal market. Taste homemade jams, 
raw juices and local bakery prod- 
ucts. Meet for an aperitif in the pi-
azza or for dinner at Greenhouse. 
The place where Polish hospitality 
combines with the freshness of 
local products, and where you can 
immerse yourself in a green oasis.

Early riser? Yes, for sure. Grab your-
self an early morning breakfast, a 
hot coffee and go explore the world.  

RESTAURANT  
GREENHOUSE 

Gosc najedzony ... 
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The sense of open space 

Tutaj zawsze coś się dzieje: co-
working, spotkania, dobra zabawa, 
odprężenie, zawieranie nowych 
znajomości, podpatrywanie baristy 
przy pracy i doskonałe jedzenie. Po-
zostaje tylko decyzja, gdzie wypić 
autorskiego drinka. Bar jest tam, 
gdzie postanowisz usiąść – ponie-
waż wszystko przenika się w jednej 
wspólnej przestrzeni.

LOBBY BAR

Nadspodziewanie śródziemno-
morski: taras w stylu włoskiego 
placu w sercu biznesowej dziel-
nicy. Wyjątkowe miejsce na ze-
wnątrz hotelu: na relaks, spotkania, 
świętowanie i doskonałą zabawę...

TARAS

There is always something going 
on here: coworking, meeting, hav-
ing fun, getting to know new peo- 
ple, relaxing, learning some tricks 
from the barista, grabbing some 
top food and deciding where to en-
joy a fancy drink. The bar is where 
you feel welcome – everything 
flows together to create your 
sense of open space.

THE LOBBY BAR

Unexpectedly Mediterranean: the 
terrace in “piazza” style. The 
most beautiful outdoor spot to 
enjoy yourself, celebrate, relax, 
have fun...

THE TERRACE
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Strefa konferencyjna o powierz- 
chni 180 m2 z 4 salami, których 
układ można dowolnie aranżować. 
Każda z nich ma dostęp do świ-
atła dziennego i świetnie sprawd- 
zi się na prezentacje produktów, 
sesje zdjęciowe, konferencje czy 
szkolenia. Czy kiedykolwiek orga-
nizowałeś kreatywne spotkania? 
Po spotkaniu w naszym hotelu 
już nigdy nie pomyślisz o evencie  
w tradycyjnej formie!

SPOTKAJMY SIĘ
The overall 180 m² meeting and 
conference area can be config-
ured individually. All four rooms 
have floor-to-ceiling windows 
and the entire area is perfect for 
product presentations, photo 
shoots, seminars and training 
sessions. Have you ever had a 
creative meeting? Afterwards you 
will never want to sit in the classic 
set-up again!

LET‘S MEET
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 • 4 sale konferencyjne dla  
150 osób

 • Interaktywne foyer z możli- 
wością indywidualnej aranżacji

 • Klimatyzacja

 • Najnowocześniejszy sprzęt 
techniczny

 • Wysokie okna od podłogi do 
sufitu

 • Bezpłatne, szybkie WiFi

 • 50 miejsc parkingowych  
w garażu podziemnym

KONFERENCJE  
W SKRÓCIE

 • 4 meeting rooms for 
up to 150 people

 • Expandable to the foyer

 • Air conditioning 

 • State-of-the-art equipment

 • Floor-to-ceiling windows

 • Free high-speed WiFi

 • 50 underground parking spaces 

CONFERENCE FACTS

Open spaces for  
open minds

SALE KONFERENCYJNE
CONFERENCE ROOMS m2

meeting one1 52 40 30 24 25

meeting two2 52 40 30 24 25

meeting three3 52 40 30 24 25

meeting one1 + meeting two2 +  
meeting three3 156 150 90 72 75

meeting four4 25 12 0 10 12
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Trenuj bez ograniczeń, obserwu-
jąc miejską panoramę Mokotowa 
z 6. piętra. Bez względu na to, czy 
dbasz o wytrzymałość, czy rzeź-
bisz mięśnie – wszystko jest go-
towe na Twój trening.

NIEOGRANICZONE 
MOŻLIWOŚCI

 • Sprzęt do treningu siłowego  
i wytrzymałościowego

 • Wielofunkcyjna maszyna do 
ćwiczeń

 • Akcesoria do treningu

Exercise without limits on the 
6th floor and enjoy a breath- 
taking view over Mokotow. 
Whether you’re looking to improve 
your fitness or define your mus-
cles, everything is ready for you. 

THE SKY IS THE LIMIT

 • Strength & cardio training

 • Multifunctional exercise  
machines

 • Gymnastics equipment
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Warszawa rozkwita

Na przestrzeni kilku ostatnich lat 
Warszawa stała się międzynar- 
odowym centrum kulturalnym, 
politycznym, komercyjnym i hand-
lowym. Tu jesteś w samym środku 
wydarzeń! Nowoczesne drapacze 
chmur, stale obecna historia, znane 
atrakcje i zabytki oraz przydatne 
wskazówki od wtajemniczonych 
mieszkańców. Miasto tętni życiem 
i ma wiele do zaoferowania.

Over the past few years, Warsaw 
has become an international hub 
for culture, politics, commerce 
and trade. This is where it’s at! 
Modern skyscrapers mix with an 
ever-present history, well-known 
sights and attractions stand side 
by side with secret insider tips. 
The city is alive and well.

 • Dworzec Warszawa Centralna 
(7 km)

PODRÓŻ POCIĄGIEM

Śniadanie? Zrób sobie przerwę... 
Zrelaksuj się i nie spiesz, to takie 
proste! Wystarczy kilka kliknięć  
i wymeldujesz się szybko i kom-
fortowo, używając swojego smart-
phona: www.vienna.house

MOBILNE  
WYMELDOWANIE Breakfast? How about break…

slow! Relax and take your time, 
thanks to the speedy check-out 
directly on your smartphone: 
www.vienna.house

MOBILE CHECK-OUT

 • Lotnisko Chopina (3,5 km)
PODRÓŻ SAMOLOTEM

 • Centrum Handlowe Galeria 
Mokotów (1,5 km)

W POBLIŻU

 • 50 miejsc parkingowych  
w garażu podziemnym 

PARKING

 • Main railway station 
Warszawa Centralna (7 km)

ARRIVAL BY TRAIN

 • Warsaw Chopin Airport (3,5 km)
ARRIVAL BY PLANE

 • Galeria Mokotow Shopping  
Centre (1,5 km)

NEARBY

 • 50 parking spaces in the 
underground car park

PARKING


