
LOKALIZACJA

...lokalizacja to jedna z istotniejszych

kwestii? Czasami nie wiemy, jak szybko

i ekonomicznie dotrzeć na miejsce

konferencji.

Airport Hotel Okęcie usytuowany jest

przy gwieździstym zbiegu dróg S2, S7,

S8. Bliskość tych tras zapewnia szybkie

dotarcie z różnych regionów Polski.

...jakość kawy wpływa na jakość

szkolenia? W wielu hotelach jakość kawy

nie jest kwestią priorytetową.

Kwaśna i słaba nie pobudza do

współpracy i kreatywnego myślenia.

W naszym Hotelu jest inaczej, wiemy jak

ważne jest to „paliwo konferencyjne”.

W tym celu na przerwach kawowych

oddajemy do dyspozycji Gości ekspresy

ciśnieniowe.

ENERGIA KONCENTRACJA EKOLOGIA

... w wielu europejskich hotelach sale są

hermetyczne i działa w nich wyłącznie

wentylacja. Przyczynia się to do wzrostu

ciśnienia w pomieszczeniach, senności

oraz braku koncentracji.

W naszym hotelu takiej sytuacji nie ma.

Często pomijana potrzeba wyrównania

ciśnienia jest rozwiązywana przez

możliwość dopływu świeżego powietrza

do sal konferencyjnych i pokoi

bezpośrednio z zewnątrz. Dzięki temu

ciśnienie jest takie samo jak na zewnątrz,

a samopoczucie równe relaksowi na

spacerze.

...duża część europejskich hoteli działa

w całości w oparciu o zewnętrznych

dostawców, od których produkty

pochodzą z masowych produkcji.

W Airport Hotel Okęcie działamy pro-

ekologicznie. Serwowane przez nas

lunche, kolacje, przerwy kawowe

składają się z własnego wyrobu

dżemów, pasztetów, wędzonych ryb,

a pieczywo i ciasta wypiekane są

w hotelowej piekarni. To sprawia, że

jakość podawanych dań pozytywnie

zaskakuje naszych Gości.



Airport Hotel Okęcie jest idealnym miejscem dla osób ceniących komfort i profesjonalizm świadczonych usług. Niepowtarzalne wnętrza hotelu cechuje 

oryginalny wystrój przedstawiający historię lotnictwa w nowoczesnym wydaniu. Szeroka oferta usług konferencyjnych oraz eventowych w połączeniu 

z różnorodną specyfiką pokoi doskonale wpasowuje się w potrzeby Gości, z sukcesem spełniając wszelkie ich oczekiwania.

SPRAWDŹ DOŚWIADCZENIE



Ciągła chęć rozwoju i osiągania nowych celów zaowocowała

rozbudową hotelu w 2014 roku. Obecnie posiadamy

263 pokoje, 16 nowoczesnych sal konferencyjnych oraz bogatą

infrastrukturę gastronomiczną, na którą składają się 3 restauracje

i klub na 10-tym piętrze. Dodatkowo Goście mogą korzystać

z luksusowego Centrum Wellness&Fitnes

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy

najwyższą jakość naszych usług.

Od 14 lat stale podnosimy nasze kwalifikacje i poszerzamy wiedzę.

O naszych standardach przekonało się niemalże 2 miliony Gości

indywidualnych oraz około 15 tysięcy firm i organizacji.

SPRAWDŹ HOTEL



Airport Hotel Okęcie posiada 263  komfortowo urządzone i nowocześnie wyposażone pokoje oraz apartamenty.

Wszystkie pokoje posiadają dostęp do szybkiego Internetu WiFi, wyposażone są w automatyczną klimatyzację, telewizję satelitarną

z kanałami premium. Ponadto każdy Gość ma możliwość nielimitowanego korzystania z Centrum Fitness.

Do dyspozycji Gości hotel oddaje garaż podziemny mieszczący 170 samochodów oraz zewnętrzny parking na 50 miejsc

SPRAWDŹ POKOJE



127 pokoi 2-osobowych typu Comfort:

▪ powierzchnia 24 m2

▪ wyposażenie: mini bar, zestaw do parzenia kawy

herbaty, kapcie i szlafrok, łazienka z wanną i 

podgrzewaną podłogą, suszarka do włosów

▪ nielimitowany dostęp do Centrum Fitness

SPRAWDŹ POKOJE



15 pokoi 2-osobowych typu Superior:

▪ powierzchnia 27 m2

▪ wyposażenie: mini bar, zestaw do parzenia kawy i 

herbaty, kapcie i szlafrok, łazienka z wanną i 

podgrzewaną podłogą, suszarka do włosów

▪ nielimitowany dostęp do Centrum Fitness

SPRAWDŹ POKOJE



108 pokoi 2-osobowych typu Business

▪ powierzchnia 27 m2

▪ wyposażenie pokoi Standard, ponadto: wygodny 

sejf, w którym zmieści się laptop 

▪ dostęp do Centrum Fitness

SPRAWDŹ POKOJE



5 apartamentów typu Standard:

▪ powierzchnia 45 m2

▪ wyposażenie analogiczne do pokoi typu Business

▪ dostęp do Centrum Wellness&Fitness

SPRAWDŹ POKOJE



8 designerskich apartamentów typu Business:

▪ powierzchnia 45 - 50 m2

▪ wystrój każdego z apartamentów jest autorski

▪ możliwość organizacji spotkań biznesowych

▪ dostęp do Centrum Wellness&Fitness

SPRAWDŹ KONFERENCJE



Airport Hotel Okęcie to także nowoczesne centrum konferencyjne.

17 nowoczesnych sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 1500m2 tworzy doskonałe warunki do organizacji wszelkich wydarzeń,

zarówno biznesowych jak i mniej formalnych.

• nowoczesny i komfortowy wystrój sal • modułowy system ścian • w pełni zautomatyzowany system sterowania światłem,

dźwiękiem i temperaturą • sale z dostępem do światła dziennego oraz możliwością pełnego zaciemnienia

• sale Galaxy o wysokości 5 m • część wystawiennicza z możliwością prezentacji stoisk, wystaw wielkogabarytowych

• możliwość wprowadzenia samochodów do wnętrza obiektu

SPRAWDŹ KONFERENCJE



Galaxy I

224 m2

Galaxy II

130 m2

Galaxy III

163 m2

Galaxy I+II+III

517 m2

Galaxy I+II+III

+ foyer

838 m2
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SALE GALAXY

Lokalizacja: poziom 1

SPRAWDŹ KONFERENCJE



Dacota

199 m2

Caravelle

102 m2

Dacota

+ Caravelle

301 m2
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SALE DACOTA I CARAVELLE

Lokalizacja: poziom 0

SPRAWDŹ KONFERENCJE



Stratus
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SALE STRATUS I CUMULUS

Lokalizacja: IX piętro, z widokiem 
na panoramę Warszawy lub lotnisko 

im. F. Chopina

SPRAWDŹ KONFERENCJE



Discovery

45 m2

Vega

48 m2

Challenger

52 m2

Douglas

517 m2

Cesna

45 m2
20 24 50 - -

Lokalizacja: piętro 1 oraz piętro 7 

Atlantis

52 m2

Horizon

40 m2
20 24 50 - -

20 24 50 - -

20 24 50 - -
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20 24 50 - -

20 24 50 - -

SPRAWDŹ KONFERENCJE

Harmony

40 m2
20 24 50 - -



Concorde

100 m2

Zeppelin
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Concorde 

+ Zeppelin
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SALE CONCORDE 

I ZEPPELIN

Lokalizacja: piętro VII z widokiem
na Panoramę Warszawy lub lotnisko 

im. F. Chopina

SPRAWDŹ KONFERENCJE



Airport Hotel Okęcie oferuje szeroką gamę usług gastronomicznych.

Zupełnie nowe doznania kulinarne prezentuje Restauracja Mirage ze stacjami live cooking oraz bufetami kuchni międzynarodowej.

Restauracja Polska serwuje wyborne przysmaki kuchni polskiej a la carte oraz posiada szeroki wybór win

i nalewek wytwarzanych według trdycyjnych receptur.

SPRAWDŹ RESTAURACJE



Restauracja Mirage

▪ kuchnia międzynarodowa

▪ stacje live cooking

▪ pojemność do 250 osób

▪ lokalizacja: poziom 0

SPRAWDŹ RESTAURACJE



Restauracja Polska

▪ kuchnia polska

▪ składniki naturalnego pochodzenia

i najwyższej jakości

▪ pojemność do 45 osób

▪ lokalizacja: poziom 0

SPRAWDŹ MIEJSCA SPOTKAŃ



Przerwa na pyszną kawę czy odpoczynek po ciężkim dniu. W Airport Hotel Okęcie każdy znajdzie coś dla siebie.

Czekolada Café - oryginalne i klimatyczne miejsce oferujące ciasta i desery, ręcznie robione praliny i trufle oraz wypieki okolicznościowe.

To idealne miejsce zarówno na spotkania biznesowe, imprezy integracyjne i lunche.

AVIATOR - Klub najwyższych lotów! - zapewnia rozrywkę i obsługę na najwyższym poziomie. To idealne miejsce na wieczorny relaks,

weekendową imprezę, spotkanie z przyjaciółmi czy partnerami biznesowymi.

SPRAWDŹ AVIATOR BAR&LOUNGE



Aviator Bar&Lounge

▪ różnorodna oferta alkoholi w tym

autorskie drinki i koktajle

▪ lokalizacja na 10-tym piętrze z widokiem

na panoramę Warszawy i lotnisko

▪ pojemność do 250 osób

SPRAWDŹ CZEKOLADA CAFE



Czekolada Café

▪ ręcznie wyrabiane trufle i praliny

▪ najwyższej jakości czekolada

▪ autorskie desery

▪ pojemność do 75 osób

▪ lokalizacja: poziom 0

SPRAWDŹ RELAKS



Centrum Wellness&Fitness to najlepsze miejsca na odpoczynek po dniu pełnym wrażeń,

wymagającym szkoleniu czy szalonej nocy.

Dla tych, którzy potrzebują chwili wytchnienia – Centrum Wellness jest idealnym miejscem na regenerację i odpoczynek. Do dyspozycji Gości:

• sauna sucha z widokiem na panoramę Warszawy • orientalna łaźnię błotna – Rasul • łaźnia parowa z aromaterapią • prysznic wrażeń

• strefa wypoczynku ze ścianą solną • jacuzzi • masaże i zabiegi w gabinecie pielęgnacji twarzy i ciała.

Centrum Fitness zaprasza do skorzystania z trzech sekcji: do treningu siłowego, wytrzymałościowego i aerobowego.

Do dyspozycji Gości jest także trener personalny.

KONTAKT
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KONTAKT

ZAPRASZAMY 

DO KONTAKTU

Bartosz Łękarski
Sales Manager
tel.: +48 22 456 80 00
tel. kom.: +48 609 514 603
Bartosz.lekarski@airporthotel.pl

mailto:Bartosz.lekarski@airporthotel.pl

