Atelier Praga Aparthotel
Adres/Address:
ul. Wrzesińska 4
03-713 Warszawa
Praga Północ

Kontakt/Contact:
+48 535 999 003
praga@citybreak.com.pl

www.citybreak.com.pl

Aparthotel należy do sieci:

Oferta wynajmu apartamentów średnio i długoterminowego (Longstay)
> 30 dni
Medium and long-term (Longstay) rental apartments oﬀer
> 30 days

LONGSTAY
Oferta Longstay to propozycja skierowana głównie do osób, odbywających częste
i dłuższe pobyty biznesowe. Wynajem w systemie Longstay zapewnia wysoki
komfort zakwaterowania w apartamencie z pełnym wyposażeniem przy
zachowaniu minimum formalności. To doskonała opcja dla osób poszukujących
komfortowego mieszkania na dłużej w dobrze skomunikowanym i atrakcyjnym
miejscu.
Longstay proponuje też wygodne rozwiązanie dla ﬁrm, które poszukują
alternatywy dla wynajmowania mieszkań dla swoich najważniejszych gości czy
pracowników. Cena najmu w systemie Longstay zawiera wszelkie opłaty
eksploatacyjne, sprzątanie raz w tygodniu wraz z wymianą pościeli oraz szereg
usług dodatkowych.
Dla klientów sektora biznes przygotowujemy indywidualne oferty korporacyjne*
* preferencyjne stawki korporacyjne obowiązują i zostają nadane po pierwszej
wizycie gości w obiekcie

LONGSTAY
Longstay is an oﬀer addressed mainly to the people who make frequent and long
business stays. Longstay rental provides high comfort apartments with full
equipment while maintaining a minimum of formalities. Longstay is an excellent
choice for those looking for longer stay at well-connected and attractive location.
Longstay also oﬀers comfortable solution for companies that are looking for an
alternative to renting apartments for their most important guests or employees.
Longstay rental price includes all maintenance fees, cleaning service once a week
with the change of bed linen and a number of additional services.
We prepare individual corporate oﬀers for business sector clients *
* preferential corporate rates apply
and are posted after the guests' ﬁrst visit to the facility

LONGSTAY TO ŁATWY, SZYBKI
I WYGODNY SYSTEM NAJMU!
LONGSTAY IS AN EASY, FAST
AND CONVENIENT RENTAL SYSTEM!

OBSŁUGA
Recepcja otwarta jest dla Państwa przez 24 h.
Zespół aparthotelu Atelier Praga zapewni
Państwu bezproblemową i szybką obsługę.
Zadbamy o Wasz spokój i komfort pobytu
od momentu dokonania rezerwacji i przyjazdu, aż
po ostatnie chwile spędzone w naszym obiekcie.

SERVICE
The reception desk is open 24 h. Atelier Praga
Aparthotel’s staﬀ will provide you with a smooth
and fast service. We will take care of the comfort
of your stay from the moment you make your
booking to the last minutes spent in our
aparthotel.

OFEROWANE USŁUGI:
• Sprzątanie: w wyznaczonym przez Ciebie terminie,
(wraz z wymianą pościeli i ręczników
• Usługi pralnicze na życzenie klienta
• Recepcja 24 h
• Usługi Concierge
• Transport z lotniska
• Obsługa techniczna apartamentu
(naprawa sprzętów, awarie etc)
• Możliwość doposażenie apartamentu
(łóżeczka dziecięce, etc)

CO ZYSKUJESZ?
• nowoczesne w pełni wyposażone apartamenty
• brak skomplikowanych umów najmu
• stałe miesięczne opłaty
(bez zbędnych faktur od dostawców mediów)
• jedna faktura zbiorcza dla ﬁrmy
• łatwy i szybki system najmu

OFFERED SERVICES:
• Cleaning: at the time you specify,
(linen and towels replacement included)
• Laundry service upon request,
• 24 h reception
• Concierge service
• Transport from the airport
• Maintenance of the apartment
(repairs of equipment, failures etc.)
• Possibility to rent additional equipment
(cots, etc)

WHAT DO YOU GAIN?
• modern fully equipped apartments
• no complicated lease agreements
• ﬁxed monthly charge without unnecessary invoices
from media suppliers
• one collective invoice for the company
• easy and fast system lease

Kontakt-Recepcja/Contact-Reception
+48 535 999 003

praga@citybreak.com.pl
www.citybreak.com.pl

BLIŻEJ SZTUKI
Warszawska Praga to miejsce o artystycznych korzeniach, dlatego na bocznej
elewacji znajdzie się wyjątkowy, wielkoformatowy mural zaprojektowany przez
warszawskiego artystę i ilustratora - Mateusza Kołka. Inspiracją dla głównego
motywu stanowią niespotykani już dzisiaj, a w dawnych latach bardzo
popularni, uliczni grajkowie. Praca ta jest swego rodzaju manifestem
indywidualnego podejścia młodego pokolenia do życia i otaczającej
rzeczywistości.

CLOSER TO ART
Warsaw Praga is a place with artistic roots, that is why the side elevation will
feature a unique, large-format mural designed by the Warsaw artist and
illustrator Mateusz Kołek. The main theme is inspired by the unprecedented,
and in the old days very popular, street players. This work is a kind of a
manifesto of the individual approach of the young generation to life and the
surrounding reality.

NALEŻY DO SIECI CITYBREAK
Citybreak to sieć nowoczesnych aparthoteli, oferująca tylko najlepsze lokalizacje w centralnych punktach miast. Filozoﬁa
Citybreak to STYL i BEZKOMPROMISOWA WYGODA z usługami wysokiej jakości. To wymarzona podróż, która umożliwi Ci
poznanie nowych miejsc i doświadczenie ich różnorodności. Każda z lokalizacji CITYBREAK to niezapomniane wrażenia.

Komfortowe apartamenty, ustandaryzowane pod względem wyposażenia i metrażu, to stylowe wnętrza, wysoka
ergonomia , które gwarantują wygodę zarówno dla gości wynajmujących w systemie krótkoterminowym,
jak i korzystających z oferty Longstay – powyżej 30 dni.
www.citybreak.com.pl

BELONGS TO CITYBREAK
APARTHOTEL CHAIN
Citybreak is a chain of modern aparthotels, only at best locations in the central points of the cities. Citybreak's philosophy
means STYLE and UNCOMPROMISED COMFORT with high quality services. It's a dream journey that will allow you to explore
new places and experience their diversity. Each CITYBREAK location is an unforgettable experience.

Comfortable apartments, standardized in terms of equipment and area, stylish interiors, high ergonomics
guarantee convenient stay for both guests renting in the short-term system as well as those
using Longstay oﬀer - over 30 days.
www.citybreak.com.pl

OKOLICA, KTÓRA ZACHWYCA
Dzięki nowym inwestycjom, rewitalizacji Portu Praskiego i licznym miejscom
związanym z kulturą, warszawska Praga stała się dzielnicą, która tętni
życiem. Niezliczona ilość klimatycznych kawiarni, kultowe Soho Factory z
Muzeum Neonów, słynne kino Praha czy niepowtarzalna ulica Ząbkowska
tworzą szczególną atmosferę, której próżno szukać w innych częściach
miasta.

Stare Miasto/
Old Town
Łazienki Królewskie
The Royal Baths in Warsaw

Lotnisko Chopina/
Chopin’s Airport

A NEIGHBORHOOD THAT DELIGHTS
Thanks to new investments, the revitalisation of Port Praski and numerous
cultural sites, Warsaw's Praga has become a vibrant district. Countless
climatic cafes, the cult Soho Factory with the Museum of the Neon, the
famous Praha cinema or the unique Ząbkowska Street create a special
atmosphere that is vainly sought after in other parts of the city.

LOKALIZACJA / LOCATION

Komunikacja

Transport

Dworzec Warszawa Wschodnia - 8 min. / 2.3 km
Metro Stadion Narodowy - 2 min. / 700 m
Lotnisko im. Fryderyka Chopina 22 min. / 13,4 km

East Warsaw Station - 8 min. / 2.3 km
Metro Station National Stadium - 2 min. / 700 m
Frederic Chopin Airport 22 min. / 13,4 km

Kultura i Rozrywka

Culture and Leisure

Muzeum Narodowe - 6 min / 4,1 km
Łazienki Królewskie - 11 min / 5,1 km
Muzeum Powstania Warszawskiego - 17 min / 7,8 km
Park Praski - 7 min / 3,1 km
Miejski Ogród Zoologiczny - 4 min / 1,5 km
Kino Praha - 2 min / 450 m
Neon Muzeum Muzeum Neonów - 7 min / 2,4 km

National Museum - 6 min / 4,1 km
The Royal Baths - 11 min / 5,1 km
Warsaw Uprising Museum - 17 min / 7,8 km
Praha Park- 7 min / 3,1 km
Town Zoo - 4 min / 1,5 km
Praha Cinema - 2 min / 450 m
Neon Museum - 7 min / 2,4 km

Zakupy

Shopping

Galeria Wileńska - 3 min / 950 m
Pasaż Wileński - 2 min / 550 m
Paraﬁa Galeria Wileńska - 3 min / 850 m

Vilnius Gallery - 3 min / 950 m
Vilnius Passage - 2 min / 550 m
Parish Vilnius Gallery - 3 min / 850 m

Biznes

Business

Centrum Praskie Koneser - 3 min / 1 km
Google for Startups Campus in Warsaw - 5 min / 1,5 km
Centrum Kreatywności Targowa - 5 min / 1 ,2 km

Prague Centre „Connoisseur” - 3 min / 1 km
Google for Startups Campus in Warsaw - 5 min / 1,5 km
Creativity Centre Targowa - 5 min / 1 ,2 km

KOMFORTOWE APARTAMENTY
Atelier Praga goście czują się jak w domu, jednocześnie korzystając z udogodnień typowych dla hotelu.
Atelier Praga to gościnność, komfort i usługi najwyższej jakości.
Aparthotel zapewnia gościom kompleksową obsługę z poziomu recepcji świadczącej usługi concierge
takie jak np. dodatkowe mycie okien, pranie, wymiana poscieli itp.. Obiekt oferuje bezprzewodowy
internet w każdym apartamencie oraz serwis sprzątający na miejscu.

COMFORTABLE APARTMENTS
Atelier Praga oﬀers high-class apartments with interesting, stylish interiors taht make guests feel at
home while using the facilities typical of a hotel. Atelier Praga means hospitality, comfort and services of
the highest quality.
The Aparthotel provides guests with comprehensive service from the reception level oﬀering concierge
services such as additional cleaning, laundry, linen change etc.. The facility oﬀers wiﬁ in every apartment,
and on-site cleaning service.

UDOGODNIENIA / AMENITIES

• recepcja hotelowa/
hotel reception desk

• usługi concierge obsługiwane z poziomu recepcji/
concierge service available from the reception desk

• wysokiej klasy apartamenty ustandaryzowane
pod względem wyposażenia/
high-class apartments standarized in terms of equipment

• serwis sprzątajacy na miejscu
on-site cleaining service

• Internet bezprzewodowy wiﬁ w każdym apartamencie/
wiﬁ in every apartment

PRZESTRZEŃ I KOMFORT DLA KAŻDEGO

• Apartamenty zaprojektowane i wykończone tak, aby idealnie spełniały
potrzeby zarówno najemców krótkoterminowych, jak i klientów Longstay
(> 30 dni), komfortowe powierzchnie 36 - 42 m2 to wygoda i dobrze
zorganizowana przestrzeń.
• Każdy apartament to nowoczesnie umeblowany lokal z w pełni wyposażoną
kuchnią bądź aneksem kuchennym (mały sprzęt AGD, przybory kuchenne,
sztućce, talerze etc), komfortową łazienką (prysznic/wanna), telewizją i szybkim
Internetem.

SPACE AND COMFORT FOR EVERYONE
• Apartments designed and ﬁnished to perfectly meet the needs of both
short-term and Longstay customers (> 30 days), comfortable areas
36 - 42 m2 provide comfort and well-organised space.
• Each apartment from our oﬀer is a modernly furnished ﬂat with a fully
equipped kitchen or kitchenette (small household appliances, kitchen utensils,
cutlery, plates etc.), a comfortable bathroom (shower / bath tub,), TV and
high-speed Internet.

APARTAMENT CLASSIC
CLASSIC APARTMENT

WYPOSAŻENIE APARTAMENTU / APARTMENT EQUIPMENT
wi ﬁ
tv z płaskim ekranem,
tv kablowa / ﬂat screen
tv, cable

aneks kuchenny /
kitchenette
część wypoczynkowa/
seating area

szafa/ wardrobe

suszarka / hairdryer

prysznic / suszarka

lodówka / fridge

zestaw do parzenia kawy
i herbaty/ tea & coﬀe
making set

ręczniki i zestaw
kosmetyków/ towels and
cosmetics set

TYPY APARTAMENTÓW / TYPES OF APARTMENTS
APARTAMENT CLASSIC
26 - 30 m2

max. 2-3 osoby

Apartamenty typu Classic - przeznaczone dla maks. 2-3 osób. Klasyczny i elegancki design
skupiony na ergonomii pomieszczeń pozwoli na odrobine relaksu. Wygodne i w pełni wyposażone
apartamenty odpowiadają na codzienne potrzeby gości. Apartamenty Classic składają się z pokoju
dziennego z aneksem kuchennym, wydzielonej strefy sypialnej, przestronnej łazienki wyposażonej
w hotelowe kosmetyki oraz ręczniki.

CLASSIC APARTMENT
26 - 30 m2

max. 2-3 people

Classic apartments - suitable for up to 2-3 people. Classic and elegant design that focuses on
ergonomics will let you relax a little. Comfortable and fully equipped apartments - to meet the daily
needs of guests. Classic Apartments consist of a living room with a kitchenette,
a separate sleeping area, a spacious bathroom equipped with hotel cosmetics and towels.

Zobacz więcej na:
www.citybreak.com.pl

APARTAMENT CLASSIC - MODERN
CLASSIC - MODERN APARTMENT

WYPOSAŻENIE APARTAMENTU / APARTMENT EQUIPMENT
wi ﬁ
tv z płaskim ekranem,
tv kablowa / ﬂat screen
tv, cable

aneks kuchenny /
kitchenette
część wypoczynkowa/
seating area

szafa/ wardrobe

suszarka / hairdryer

prysznic / suszarka

lodówka / fridge

zestaw do parzenia kawy
i herbaty/ tea & coﬀe
making set

ręczniki i zestaw
kosmetyków/ towels and
cosmetics set

TYPY APARTAMENTÓW / TYPES OF APARTMENTS
APARTAMENT CLASSIC - MODERN
26 - 30 m2

max. 2-3 osoby

Apartamenty typu Classic - Modern - przeznaczone dla maks. 2-3 osób. Nowoczesny design
skupiony, wpisujacy się w styl minimalistyczny to dobry wybór dla wymagajacych i aktywnych osób.
Wygodne i w pełni wyposażone apartamenty odpowiadają na codzienne potrzeby gości.
Apartamenty Classic składają się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, wydzielonej strefy
sypialnej, przestronnej łazienki wyposażonej w hotelowe kosmetyki oraz ręczniki.

CLASSIC - MODERN APARTMENT
26 - 30 m2

max. 2-3 people

Classic - Modern apartments - suitable for up to 2-3 people. The modern design, which ﬁts into the
minimalist style is a good choice for demanding and active people. Comfortable and fully equipped
apartments - to meet the daily needs of guests. Classic Apartments consist of a living room with a
kitchenette, a separate sleeping area, a spacious bathroom equipped with hotel cosmetics and
towels.

Zobacz więcej na:
www.citybreak.com.pl

APARTAMENT CLASSIC - LOFT
CLASSIC - LOFT APARTMENT

WYPOSAŻENIE APARTAMENTU / APARTMENT EQUIPMENT
wi ﬁ
tv z płaskim ekranem,
tv kablowa / ﬂat screen
tv, cable

aneks kuchenny /
kitchenette
część wypoczynkowa/
seating area

szafa/ wardrobe

suszarka / hairdryer

prysznic / suszarka

lodówka / fridge

zestaw do parzenia kawy
i herbaty/ tea & coﬀe
making set

ręczniki i zestaw
kosmetyków/ towels and
cosmetics set

TYPY APARTAMENTÓW / TYPES OF APARTMENTS
APARTAMENT CLASSIC - LOFT
26 - 30 m2

max. 2-3 osoby

Apartamenty typu Classic - Modern - przeznaczone dla maks. 2-3 osób. Industrialny design, surowy
i minimalistyczny w odbiorze tworzy wyjątkową atmosferę wnętrz. Wygodne i w pełni wyposażone
apartamenty odpowiadają na codzienne potrzeby gości. Apartamenty Classic składają się z pokoju
dziennego z aneksem kuchennym, wydzielonej strefy sypialnej, przestronnej łazienki wyposażonej
w hotelowe kosmetyki oraz ręczniki.

CLASSIC - LOFT APARTMENT
26 - 30 m2

max. 2-3 people

Classic - Loft apartments - suitable for up to 2-3 people. Industrial design, austere and minimalist
in perception creates a unique atmosphere in the interior. Comfortable and fully equipped
apartments - to meet the daily needs of guests. Classic Apartments consist of a living room with
a kitchenette, a separate sleeping area, a spacious bathroom equipped with hotel cosmetics and
towels.

Zobacz więcej na:
www.citybreak.com.pl

APARTAMENT COMFORT
COMFORT APARTMENT

WYPOSAŻENIE APARTAMENTU / APARTMENT EQUIPMENT
wi ﬁ
tv z płaskim ekranem,
tv kablowa / ﬂat screen
tv, cable

aneks kuchenny /
kitchenette
część wypoczynkowa/
seating area

szafa/ wardrobe

suszarka / hairdryer

prysznic / suszarka

lodówka / fridge

zestaw do parzenia kawy
i herbaty/ tea & coﬀe
making set

ręczniki i zestaw
kosmetyków/ towels and
cosmetics set

TYPY APARTAMENTÓW / TYPES OF APARTMENTS
APARTAMENT COMFORT
40-42 m2

max. 4 osoby

Apartamenty typu Comfort - przeznaczone dla maks. 4 osób, Przestrzenne, nowoczesne
i stonowane, wnętrza zaprojektowane ergonomicznie i stylowo by cieszyć oko i pozwolić gościom
na niczym niezakłócony relaks. Wygodne i w pełni wyposażone apartament, odpowiada na
codzienne potrzeby gości. Apartamenty Comfort Plus składają się z pokoju dziennego z aneksem
kuchennym oraz oddzielnej sypialni, przestronnej łazienki wyposażonej w hotelowe kosmetyki oraz
ręczniki.

COMFORT APARTMENT
40-42 m2

max. 4 osoby

Comfort apartments - designed for up to 4 people. Spacious, modern and subdued interiors
designed ergonomically and stylishly to please and allow for undisturbed relax. Comfortable and
fully equipped apartment, responds to the daily needs of guests. Comfort Apartments consist of a
living room with a kitchenette and a separate bedroom, a spacious bathroom equipped with hotel
cosmetics and towels.

Zobacz więcej na:
www.citybreak.com.pl
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