
WARSZAWA
Centrum Miasta

http://worldhotels.com/en/hotels-in-poland/hotels-in-warsaw/hotel-mdm
http://www.hotelmdm.com.pl


NAJLEPSZA LOKALIZACJA

W sercu Warszawy, w pobliżu:
• Centrum Miasta
• Stacji Metra ”Politechnika”
• Dworca kolejowego Warszawa-Centralna (1 km)
• Politechniki Warszawskiej
• Parku „Łazienki Królewskie”
• Centrum Handlowego Złote Tarasy
• Giełdy Papierów Wartościowych
• Centrów biznesu i rozrywki
• Około 7 km od Lotniska Chopina w Warszawie
• Około 3 km od Starego Miasta

Kliknij TUTAJ.

http://goo.gl/maps/UE3R1
http://goo.gl/maps/UE3R1


POKOJE GOŚCINNE

Pokój typu Single Standard (21)
• pokój jednoosobowy
• powierzchnia min. 16 m2

• widok na centrum miasta lub pokój cichy
• płatny Internet Wi-Fi

Pokój typu Single

Pokój typu Double Standard (70)
• pokój dwuosobowy
• powierzchnia min. 22 m2

• łóżka typu Queen lub Twin
• widok na centrum miasta lub pokój cichy
• płatny Internet Wi-Fi

Pokój typu Double

Pokój typu Deluxe (38)
• powierzchnia 35 m2

• łóżko typu Twin
• widok na centrum miasta lub pokój cichy
• płatny Internet Wi-Fi
• część gościnna

Pokój typu Deluxe

Pokój typu Suite (5)
• powierzchnia 50 m2

• łóżko typu King
• widok na centrum miasta lub pokój cichy
• płatny Internet Wi-Fi
• część gościnna

Pokój typu Suite



POKOJE GOŚCINNE

Wszystkie 134 pokoje gościnne są wyposażone w:

• dostęp do bezprzewodowego Internetu
• wygodne biurko do pracy
• mini bar
• telefon
• telewizory LED 32”
• TV Sat
• suszarkę
• żelazko i deska do prasowania na życzenie
• otwierane okna
• zaciemniające zasłony
• room service



GASTRONOMIA

W Upstairs Bar & Bistro oferujemy dania kuchni międzynarodowej, liczne przekąski 
i bogaty wybór koktajli z całego świata. Przez imponujące okna bistro można podziwiać 
widok na centrum miasta. Godziny otwarcia: 12:00 - 23:00, siedem dni w tygodniu.

Upstairs Bar & Bistro

Upstairs Bar & Bistro



KONFERENCJE I BANKIETY

Hotel MDM jest idealnym miejscem dla organizacji spotkań i bankietów. Nasze sale 
konferencyjne mogą pomieścić łącznie do 200 osób. Posiadamy 3 klimatyzowane, 
wyposażone w nowoczesny sprzęt konferencyjny sale.

Sala konferencyjna Focus

                         Ustawienie
    
   Sala Teatralne Litera U Stół owalny Klasowe

Światło 
dzienne

Focus 36 m2 --- 16 16 8 tak

Marszałkowska 70 m2 60 30 30 22 tak

Pod Kandelabrami 180 m2 160 50 50 100 ---

Kliknij TUTAJ.

http://www.hotelmdm.com.pl/warsaw-,meetings-pl.html


INFORMACJE OGÓLNE

POKOJE GOŚCINNE
• 5 pięter
• 134 przestrzenne pokoje
• 12 pokoi z klimatyzacją
• Bezprzewodowy Internet
• 2 pokoje dla niepełnosprawnych
• Suszarka do włosów
• Telefon
• Otwierane okna
• Telewizory LED 32”
• Telewizja satelitarna
• Zasłony zaciemniające
• Oddzielne miejsce do pracy
• Minibar

GASTRONOMIA 
Upstairs Bar & Bistro
• Dania kuchni międzynarodowej
• Duży wybór koktajli
• Imponujący widok na Plac Konstytucji 

i ulicę Marszałkowską
• Codziennie od 12:00 do 23:00
• Może pomieścić do 100 osób

LOKALIZACJA
• Centrum miasta
• 1 km od dworca kolejowego  

Warszawa-Centralna
• 500 m od centrum handlowego
• 50 m od stacji metra
• 7 km od Lotniska Chopina w Warszawie

KONFERENCJE I BANKIETY
• 3 sale konferencyjne
• 286 m2 powierzchni konferencyjnej
• 2 sale ze światłem dziennym
• Możliwość zorganizowania konferencji  

dla 200 osób

INNE
• Parking naprzeciwko hotelu
• Serwis limuzynowy
• Centrum Biznesowe
• Room Service
• 24-godzinna Recepcja
• 24-godzinna Ochrona
• Akceptujemy większość kart płatniczych 

i kredytowych



http://www.hotelmdm.com.pl/default-pl.html


KONTAKT

Hotel MDM
Pl. Konstytucji 1, 00-647 Warszawa

tel.: +48 22 33 91 600, Fax: +48 22 621 41 73

www.HotelMDM.com.pl

http://www.HotelMDM.com.pl
http://www.facebook.com/HotelMDM
http://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g274856-d276695-Reviews-MDM_Hotel-Warsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html

