
We put back some of what travel takes out.

At DoubleTree by Hilton Warsaw we put the human touch 
back into your travel experience. It all starts with the warm 

caring keeps coming with everything from the luxurious 
comfort of our Sweet Dreams™ by DoubleTree sleep 

dedicated to anticipating your needs so your stay is the best it 
can be. Come see us! 

Poczuj się jak w domu.

W DoubleTree by Hilton Warsaw już od progu poczujesz się 
jak w domu, ponieważ zawsze witamy Cię świeżo upieczonym 
czekoladowym ciastkiem, któremu po prostu nie można się 
oprzeć. Wybierz jeden z 359 pokoi i apartamentów, by cieszyć 
się komfortem bajecznie wygodnych łóżek Sweet Dreams™ 

poczujesz się naprawdę wyjątkowo.



ROOM FEATURES
Individually controlled air conditioning
and opening windows
Complimentary high-speed 
internet access
Flat-screen 40-inch LCD-LED TV 

In-room safe
Ironing facilities
Hairdryer
Minibar

Total number of rooms: 359, 
including: 
33 rooms with free 
Executive Lounge access 
14 Deluxe rooms
3 One Bedroom Suites
1 Deluxe One Bedroom Suite

Presidential Suite with 
fully-equipped kitchenette
4 Accessible Rooms

* Guest rooms available in both KING and TWIN option

ACCOMMODATIONS

WYPOSAŻENIE POKOJU
Indywidualnie sterowana klimatyzacja 
oraz uchylne okna
Bezpłatny bezprzewodowy 
i przewodowy internet
40-calowe telewizory LCD-LED 
Zestaw do parzenia kawy i herbaty
Sejf
Żelazko i deska do prasowania
Suszarka do włosów
Minibar

Łączna liczba pokoi: 359, 
w tym:
33 pokoje z dostępem  

    do Executive Lounge
14 pokoi Deluxe
3 apartamenty One Bedroom Suite
1 apartament Deluxe One 
Bedroom Suite

Apartament Prezydencki 
z kompleksowo 
wyposażoną kuchnią
4 pokoje przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

* Nasze pokoje dostępne są w 2 opcjach: KING i TWIN

NASZE POKOJE
Pokoje gościnne zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o Twoim
komforcie. Gwarantują one wszystkie niezbędne udogodnienia, bez względu
na to, czy przebywasz u nas służbowo, czy cieszysz się wolnym czasem
ze swoją rodziną. 



ALCHEMY BAR
Przekonaj się, jak smakuje odrobina magii dodana 

podczas intensywnych szkoleń, długich konferencji 

Where ordinary turns into extraordinary
Step into Alchemy Bar where putting a bit of 
sophistication to a simple meal and serving 
refreshments will help you regain the 
strength during intensive training sessions, long 
conferences or important negotiations.

SPA LOUNGE
Pełna spokoju atmosfera pomoże Ci się 
zrelaksować i ukoić zmysły. Odpręż się, sącząc 
odświeżający koktajl lub rozsmakuj się w kuszących 

regeneracyjne działanie rytuałów piękna.

Reinvigorate yourself
Soothe your senses in the serene atmosphere 

SPA Lounge and choose from an inspiring 
cocktail & healthy appetisers menu perfectly 

RESTAURACJE I ROZRYWKA RESTAURANTS & ENTERTAINMENT

GARDEN RESTAURANT
Odkryj wyborne menu Szefa Kuchni, 

specjalizującej się w daniach z polskiej, ekologicznej 
wołowiny z Łąk Nadbużańskich i rozkoszuj się 
doskonałą kuchnią, niezależnie od okoliczności 
- zarówno podczas spotkania z przyjaciółmi, 
służbowej kolacji, jak i rodzinnego brunchu.

It`s so much more than food
Discover an inviting menu selected by Executive 

Savour our signature dish of the best Polish beef 
and enjoy your family brunch, business dinner or 
meeting with friends. 

LOBBY BAR
Pozwól sobie na chwilę relaksu w naszym 
komfortowym Lobby Barze. Skosztuj aromatycznej
kawy, wybornych alkoholi i apetycznych przekąsek.

Make it double
Take a break and enjoy a refreshing drink in our
modern Lobby Bar. Choose from an extensive
selection of classic spirits or enjoy a speciality

ZAZEN ENTERTAINMENT LOUNGE
Oderwij się od obowiązków, by delektować się 
swobodną atmosferą Zazen Entertainment Lounge. 
Wybierz swój ulubiony koktajl lub daj się zaskoczyć 
naszym barmanom. 

Rest your mind & soul
Leave the world behind and enjoy a casual 
atmosphere of Zazen Entertainment Lounge. Select 
your favourite cocktail or leave the choice to the 
bartender. 



Ponad 2 000 m² na dwóch poziomach 
10 komfortowych gabinetów zabiegowych 
Manicure & Pedicure
Sauna sucha i łaźnia parowa
Jacuzzi
Stylista fryzur

treatments along with a wide range of massages, all 
in tranquil atmosphere and with truly rejuvanating 

with an unique salt water indoor pool, complex of 
saunas, sensation showers and a fancy jacuzzi. Stay 
in shape with Fitness by Precor gym and cardio 
studio and our recreational aerobic classes.

zabiegi upiększające i pielęgnacyjne oraz szeroką 

do Twojej dyspozycji oddajemy jedyny w Warszawie 
basen z nisko zasoloną wodą, kompleks saun, 
prysznice wrażeń oraz fantazyjne jacuzzi, a także 
kompleksowo wyposażoną siłownię i studio cardio 
Fitness by Precor oraz salę do zajęć aerobowych.

 
 

Over 2000 sqm of SPA, Wellness & Fitness space
10 comfortable treatment rooms
Manicure & Pedicure
Dry sauna and steam bath
Jacuzzi
Hairstylist

WELLNESS & SPA Relax & sooth your senses



ATRAKCJE W OKOLICY
Ścieżki rowerowe – 1 km
Centrum Handlowe Promenada – 8 km
Mazowiecki Park Krajobrazowy – 8 km
Stadion Narodowy – 9 km
Łazienki Królewskie – 11 km
Centrum Nauki Kopernik – 12 km
Zoo – 13 km
Stare Miasto – 14 km
Pałac i Park Wilanów – 14 km

SURROUNDING ATTRACTIONS
Bike Routes – 1 km
Promenada Shopping Mall – 8 km
Mazowiecki Landscape Park – 8 km
National Stadium – 9 km
Łazienki Park – 11 km
Copernicus Centre of Science – 12 km
Warsaw Zoo – 13 km

Wilanów Palace and Park – 14 km
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DLA TWOJEGO KOMFORTU
Bezpłatny parking zewnętrzny dla 450 samochodów
Płatny garaż dla 149 samochodów
Parking dla autokarów i możliwość podjazdu 
pod w pełni zadaszone wejście główne hotelu
Park ze starodrzewem oraz strefą do joggingu 
i zajęć ruchowych na świeżym powietrzu

LOKALIZACJA
Położony w spokojnej i zielonej dzielnicy 

Oddalony tylko 25 minut jazdy samochodem od Lotniska 
Chopina i 40 minut od Lotniska w Modlinie

FOR YOUR PERSONAL COMFORT
Complimentary parking area for 450 cars
Pay-to-park garage for 149 cars
Parking area for buses and driveway fully-covered 
with r
Park with old growth of trees and jogging & outdoor 
activities zone

LOCATION
Located in a tranquil and green Warsaw 
district, only 15 minutes away from the city centre
Situated a 25 minutes car drive from the Chopin Airport 
and 40 minutes from the Modlin Airport



DOUBLETREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTRE WARSAW
ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warsaw, Poland 

E Reservations.DTWarsaw@Hilton.com
DoubleTreeWarsaw.com


