
 

 

 

 

 

Wakacje w Warszawie ( Pakiet 5 dniowy – 4 noclegi ) 

 

Z myślą o naszych Gościach przygotowaliśmy ofertę Wakacje w Warszawie w cenie: 

*Pakiet dla 1 osoby – 950 zł/brutto 

*Pakiet dla 2 osób – 1.160 zł/brutto 

*Dzieci do lat 3 – gratis 

*Dzieci do lat 13 – 600 zł/brutto/Pakiet 

*Młodzież w wieku 13-18 lat  mieszkająca w pokoju z rodzicami – 810 zł/brutto/Pakiet 

 

Pakiet zawiera: 

➢ 4 noclegi w pokoju Premium lub rodzinnym  

➢ 4 śniadania 

➢ 4 obiadokolacje/ w tym 1 x Grill Party ( wliczona woda, napoje dodatkowo płatne ) 

➢ pokój zabaw dla dzieci  

➢ kino z popcornem ( w hotelu ) 

➢ wstęp do sali rekreacyjnej ( bilard, tenis stołowy ) 

➢ wstęp do SPA ( sauny sucha i parowa, jacuzzi, łąka słoneczna ) 

➢ bezpłatny parking i WiFi 

 

*w miarę dostępności wcześniejsze zameldowanie, późniejsze wymeldowanie 

*oferta ważna od 1.07.2020 do 31.08.2020 

 

Lato to znakomity czas, aby poznać i pokochać Warszawę, która jest największym miastem w Polsce, 

centrum wydarzeń gospodarczych, politycznych i kulturalnych i zarazem stolicą kraju. Symbolem 

miasta jest widniejąca w jej herbie Syrenka. To tętniąca życiem metropolia i jednocześnie miasto o 

niepowtarzalnej historii. Miasto, w którym 1/4 obszaru zajmują tereny zielone, a zarazem miasto 

kultury .  

 Znaleźć tu można muzea z dziełami sztuki np.Muzeum Narodowe czy Muzeum Sztuki 

Współczesnej, niezwykłe miejsca związane z historią takie jak Polin, czyli Muzeum Żydów Polskich 

lub Muzeum Powstania Warszawskiego.  

 Ale nie tylko! Jeśli podróżujesz z dziećmi lub interesujesz się nowinkami naukowymi, może 

Ci się spodobać także bliskie spotkanie z Centrum Nauki Kopernik . Warto wybrać się na spacer do 

przepięknego, rozległego parku Łazienki Królewskie z rezydencją ostatniego króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego oraz przejechać się Traktem Królewskim, zobaczyc Stare Miasto i dawną 

siedzibę królów Polski-Zamek Królewski. Nie można też pominąć najbardziej rozpoznawalnego 

budynku w Warszawie- Pałacu Kultury i Nauki i warto tu wjechać na 30-e piętro i zobaczyć 



przepiękną panoramę miasta z wysokości 114 metrów. W pałacu działają też teatry, kino, muzea, 

modne knajpki  to jeszcze nie koniec!  

 Na zobaczenie czeka jeszcze Praga - dzielnica, która przetrwała II wojnę światową, uchodzi 

dziś za najbardziej autentyczną i klimatyczną część miasta. To jedno z ulubionych miejsc młodych, 

kreatywnych warszawiaków. Znaleźć  tu można ciekawą architekturę łącząca industrialne zabytki z 

nowoczesnością, a także modne knajpki, galerie sztuki Zwiedzanie Pragi zacząć należy od wizyty w 

Muzeum Warszawskiej Pragi – w nim poznasz historię dzielnicy. Spacerując historycznymi ulicami, 

wstąpić trzeba  do świątyń różnych wyznań, znależć ukryte w podwórkach kapliczki i obejrzeć 

oryginalne murale. Po krótkim odpoczynku w zabytkowym parku Skaryszewskim lub w zoo udać się 

można na Saską Kępę – okolicę pełną modernistycznej architektury i knajpek ze smakami z całego 

świata. 

 A jeszcze koniecznie trzeba wybrać się  na bulwary wiślane. Z pełnymi życia bulwarami 

sąsiaduje tu naturalny, pełen dzikich ptaków brzeg. Latem po lewej stronie Wisły kuszą modne bary i 

kluby, knajpki i imprezy plenerowe. Uwielbiają je zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Warto też 

wybrać się na jedną z miejskich plaż czy na rejs po Wiśle. 

Na wszystkich, którzy chcą się poczuć jak król Jan III Sobieski czeka Pałac w Wilanowie-barokowa 

perełka Warszawy. 

 Jest więc mnóstwo ciekawych i niezwykłych miejsc do zobaczenia w Warszawie, my 

zapewnimy Państwu nie tylko wygodny nocleg , pyszne jedzenie i dodatkowe atrakcje, ale też 

pomożemy odkrywać nasze miasto . 

 

Kontakt z recepcją Hotelu Arkadia Royal:  

tel.: 22/517-36-60, mail: hotel@arkadiaroyal.pl 

 

 

Serdecznie zapraszamy do Warszawy i w gościnne progi Hotelu Arkadia Royal ! 

 

 

 

 


