
Obiekt należy do sieci 
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www.citybreak.com.pl

Recepcja

ul. Gizów 3

01-258 Warszawa

+48 530 999 667

wolska@citybreak.com.pl



LOKALIZACJA

Rozrywka i Kultura

•   Teatr na Woli- 1,8 km / 7 min. 
•   Teatr Muzyczny Roma - 5,2 / 13min.
•   Progresja Klub Muzyczny - 2.2 km / 6 min.
•   Pola Mokotowskie Park - 4 km / 9 min.

Zwiedzanie

•   Muzeum Powstania Warszawskiego - 3,2 km/ 11 min.
•   Muzeum Narodowe w Warszawie - 8,8 km, 15 min. 
•   Pałac Kultury i Nauki - 5,7 km/ 14 min.

Zakupy

•   C.H. Fort Wola Madison - 2,4 km / 6 min.
•    Wola Park  3 km / 3 min
•    Westfield Arkadia - 5,7 km / 13 min.
•    Blue City - 3 km / 

Komunikacja

•   Dworzec Centralny Warszawa  - 4,9 km - 11 min.
•   Dworzec Zachodni  - 1,8 km - 5 min,
•   Lotnisko Fryderyka Chopina - 10,5 km - 17 min. 
  
Biznes

•   Warszawskie Centrum Expo XXI / 1,2 km / 5 min.
•   Rondo Daszyńskiego - 2,7 km / 7 min.
•   Centrum biurowe EQlibrium - 400 m / 2 min.
•   The Warsaw Hub - 2,7 km / 6 min.
•   Warsaw Trade Tower 3,4 k m / 6 min.

Obiekt zlokalizowany w dynamicznie rozwijającej się części warszawskiej Woli, 

zaledwie 4 km od centrum miasta i 2,5 km od nowego centrum biznesowego. 

Rozwinieta sieć komunikacji miejskiej, w tym nowa linia metra, zapewniają 

nieograniczony dostęp do biznesu, kultury i rozrywki. 



KOMFORT I GOŚCINNOŚĆ

•   recepcja hotelowa

•   kompetentny i gościnny personel, który   

    pomoże w każdej sytuacji

•   wysokiej klasy apartamenty ustandaryzowane       

     pod względem wyposażenia

•   hala garażowa w części podziemnej

•   serwis sprzątąjacy dbający o czystość

    apartamentów

•   restauracja  w obiekcie

Do dyspozycji Gości przygotowaliśmy w pełni wyposażone i umeblowane, 

komfortowe apartamenty, w których goście mogą czuć się jak w domu, 

jednocześnie korzystając z usług typowych dla hotelu. W każdym 

apartamencie goście znajdą zestaw kawowy oraz wyposażony aneks 

kuchenny. Dzięki zachowaniu ergonomicznego układu przestrzeni i designu 

apartamenty są idealnym miejscem do pracy jak i wypoczynku. Wolska 

to gościnność, komfort i usługi najwyższej jakości.

Internet bezprzewodowy i przewodowy

Wiemy, jak ważny dla Twojego komfortu

jest nieprzerwany dostęp do sieci.



APARTHOTEL WOLSKA NALEŻY 

DO SIECI CITYBREAK 

KOMFORTOWE APARTAMENTY 

•    Apartamenty zaprojektowane i wykończone tak, aby idealnie spełniały 
     potrzeby zarówno najemców krótkoterminowych, jak i klientów 
     Longstay  (> 30 dni),  Kompaktowe powierzchnie 15  -  30 m2 
     to pełne wykorzystanie dostępnej przestrzeni

•    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, pralka), telewizją i szybkim Internetem.

•    Apartamenty zostały ustandaryzowane pod względem metrażu, 
     wykończenia, jak i wyposażenia by mogły sprostać oczekiwaniom gości 
     i najemców długoterminowych

•    Zapewniamy serwis - cotygodniowe sprzątanie z wymianą pościeli i ręczników 
     oraz wsparcie lokalnego zespołu. 

•    Dodatkowe usługi dostępne na życzenie z poziomu recepcji. 

•    Indywidualne oferty korporacyjne*

 

Citybreak to sieć wyjątkowych, nowoczesnych aparthoteli, oferująca tylko najlepsze 

lokalizacje w centralnych punktach miast. Filozofia Citybreak to styl i bezkompromisowa 

wygoda z szerokim wachlarzem usług najlepszej jakości. To wymarzona podróż, która 

umożliwi poznanie nowych miejsc i doświadczenie ich różnorodności. Każda z naszych 

lokalizacji to wyjątkowa przygoda i niezapomniane wrażenia. Citybreak to kompleksowa 

obsługa i indywidualne podejście. www.citybreak.com.pl

* preferencyjne stawki korporacyjne obowiązują 
  i zostają nadane po pierwszej wizycie gości w obiekcie



PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

APARTAMENTU TYPU COMFORT
Apartament o powierzchni  30 m2 

wyposażony w aneks kuchenny

Część wypoczynkowa:

Tv min 40’
Łóżko małżeńskie hotelowe 160x200 
lub dwa łóżka oddzielne 
szafki nocne
lampki nocne
szafa 

Aneks kuchenny:

płyta indukcyjna
lodówka
czajnik elektryczny,
zestaw sztućców, naczyń dla 2 osób

Część biurowa: 

miejsce do pracy dla dwóch osób 
komfortowe biurko

Łazienka:

prysznic
miska ustępowa 
umywalka
lustro
suszarka do włosów

Udogodnienia: 

bezprzewodowy i przewodowy internet
telewizja min 30 kanałów

Dodatkowe akcesoria: 

żelazko
deska do prasowania



 

Proponujemy wynajem apartamentów w systemie Longstay 

- (powyżej 30 dni),

Longstay to dogodne rozwiązanie dla firm, które poszukują wyjątkowego 

rozwiązania dotyczącego zakwaterowania swoich pracowników.  Z ofertą 

Longstay bezproblemowo i szybko zorganizujesz komfortowe zakwaterowanie 

dla swoich najważniejszych pracowników czy zaproszonych klientów 

biznesowych przy zachowaniu minimum formalności, gdyż większość spraw 

związanych z wynajmem załatwiamy 

za Ciebie.

BLEISURE W APARTHOTELU 

CITYBREAK WOLSKA

Citybreak Wolska dzięki dogodnej lokalizacji 

to idealne połączenie pobytu biznesowego 

(Business) i wypoczynku (Leisure) w Warszawie.

BLEISURE W APARTHOTELU CITYBREAK WOLSKA

CO ZYSKUJESZ?

•   nowoczesne w pełni wyposażone apartamenty

•   brak skomplikowanych umów najmu

•   stałe miesięczne opłaty

•   bez zbędnych faktur od dostawców mediów

•   brak kaucji

•   jedna faktura zbiorcza dla firmy

•   łatwy i szybki system najmu

Klientów zainteresowanych ofertą biznesowego najmu długoterminowego prosimy o kontakt 

w celu przedstawienia oferty indywidualnej. Dla naszych partnerów sektora biznesowego 

przygotowujemy propozycje indywidualnie na preferencyjnych warunkach.

Kontakt/Recepcja

ul. Gizów 3

01-258 Warszawa

+48 530 999 667

wolska@citybreak.com.pl

www.citybreak.com.pl


