
Ho tel War sza wian ka re kla mu je
się tym, że jest wy jąt ko wym miej -
scem, je śli cho dzi o or ga ni za cję
kon fe ren cji. Dla cze go ktoś miał by
wy brać na ten cel aku rat pań stwa
pla ców kę?
Stanisław Dubrow: Dla te -
go, że to fan ta stycz ne miej sce.
Na szym atu tem jest m.in. lo -
ka li za cja. Znaj du je my się w
cen trum Pol ski, ła two mo gą
tu do je chać za rów no go ście
ze Szcze ci na, jak i Prze my śla.
To waż ne w przy pad ku, gdy
fir ma ma od dzia ły re gio nal ne
w ca łej Pol sce i nie chce na ra -
żać swo ich pra cow ni ków na
kil ku na sto go dzin ne po dró że
przed kon fe ren cją. Do War -
sza wy moż na ła two do je chać
lub do le cieć z nie mal każ de -
go miej sca w kra ju. Ze sto li cy
sa mo cho dem do sta nie my się
do War sza wian ki w 40 mi nut.

A z za gra ni cy?
Znaj du je my się nie da le ko

no wo otwar te go lot ni ska w
Mo dli nie, do jazd z por tu zaj -
mu je tyl ko 20 mi nut. To
do bre roz wią za nie rów nież
dla tych, któ rzy chcą za pro sić
na swo je spo tka nia go ści z za -
gra ni cy. Je śli bę dą chcie li
przy le cieć wła sny mi lub wy -
czar te ro wa ny mi sa mo lo ta mi,
uisz czą o wie le niż sze opła ty
lot ni sko we niż w in nych por -
tach, np. na Lot ni sku Cho pi na
w War sza wie. 

Po za tym ho tel dys po nu je
wła snym trans por tem. Je śli
ktoś bę dzie chciał, by ode -
brać je go go ści z lot ni ska w
Mo dli nie, po pro stu wy śle my
tam swo je sa mo cho dy.

W po bli żu znaj du ją się jed nak in -
ne ho te le. Dla cze go fir my ma ją
wy brać aku rat War sza wian kę?

Że by mieć pew ność, iż
ca ła kon fe ren cja obę dzie
się bez nie mi łych nie spo -
dzia nek. Na ryn ku ma my
ugrun to wa ną po zy cję li de -
ra, na któ rą cięż ko
pra cu je my już od 14 lat.
Zor ga ni zo wa li śmy już wie le
na rad, szko leń, kon sy liów
czy kon fe ren cji, spo ty ka li -
śmy się z róż ny mi, cza sem
nie ty po wy mi zle ce nia mi.
Za każ dym ra zem uda wa ło
nam się spro stać wy ma ga -
niom klien tów. Wie my, jak
or ga ni zo wać kon fe ren cje,
lu bi my to ro bić i każ dy, kto z
na mi współ pra co wał, wie, że
od nas moż na wy ma gać.

Ostat nio otwo rzy li pań stwo no wą
część kom plek su – Cen trum Kon -
gre so we. Czy dzię ki te mu moż na
wy ma gać od War sza wian ki jesz -
cze wię cej?

Zde cy do wa nie tak. Po ja wi ły
się jesz cze więk sze moż li wo ści
niż do tych czas. Na si klien ci
do sta li do dys po zy cji do dat -
ko we 3,5 tys. mkw.
po wierzch ni sal. Wy bie rać
mo gą mię dzy 45 po miesz cze -
nia mi: od ma łych, w któ rych
zmie ści się kil ka na ście osób -
do sko na łych na warsz ta ty i
co uchin gi, po ogrom ną sa lę, w
któ rej zmie ści się 1,6 tys. osób.

Czy pań stwa ofer ta jest skie ro wa -
na tyl ko do wiel kich
przed się biorstw, czy znaj dą tu też
coś dla sie bie ma łe fir my?

Jak już wspo mnia łem, mo -
że my wy naj mo wać też
po je dyn cze ma łe sa le. Ca ły
ho tel jest tak zor ga ni zo wa ny,
by jed ni go ście nie prze szka -
dza li dru gim. Mo że się
jed no cze śnie od by wać kil ka -
na ście kon fe ren cji, a ich

uczest ni cy na wet o so bie nic
nie bę dą wie dzie li. To wiel ka
za le ta na sze go ho te lu. 

Czy du żo ma cie chęt nych?
Nie chwa ląc się, po otwar ciu

no wej czę ści bu dyn ku fir my
jesz cze chęt niej ko rzy sta ją z
na szej prze strze ni. Od by wa ją
się tu kon fe ren cje, kon gre sy,
se mi na ria. Wkrót ce koń czy się
rok. Otrzy mu je my wie le za py -
tań o moż li wość wy na ję cia
po wierzch ni na pod su mo wa -
nia, pre zen ta cję wy ni ków
sprze da ży czy na ra dy do ty -
czą ce stra te gii na przy szły rok. 

War to pa mię tać, że War sza -
wian ka to nie tyl ko ho tel, ale
rów nież 14 hek ta rów te re nu,
któ ry moż na wy ko rzy stać.
Urzą dza my tam pre zen ta cje
pro duk tów, wy sta wy sa mo -
cho dów, na czep, cy stern,
sprzę tu rol ni cze go, pro duk -
tów kon struk cyj nych czy
na wet ramp. Zda rza się, że do
na sze go ho te lu pod plan de ką
przy jeż dża ją no we mo de le
sa mo cho dów, któ rych 
wy gląd jest ści śle taj ny. Gwa -
ran tu je my na szym klien tom,
że nie zo ba czy ich nikt nie po -
wo ła ny. 

Jak wy glą da ją pań stwa sa le kon -
fe ren cyj ne?

Wszyst kie są kli ma ty zo wa -
ne, wy po sa żo ne w
naj no wo cze śniej szy sprzęt
kon fe ren cyj ny. Część sal ma
do stęp do świa tła dzien ne go,
oczy wi ście ist nie je moż li -
wość, by je za ciem nić.
Pro po nu je my na szym klien -
tom kom plek so wą ob słu gę
ich wy da rzeń łącz nie z usłu -
ga mi do dat ko wy mi: od
na gry wa nia kon fe ren cji i
prze ka za nia za pi su w for mie
elek tro nicz nej po udo stęp -
nie nie prze ka zu w cza sie
rze czy wi stym w In ter ne cie. 

Czę sto spo ty ka ją się pań stwo z
nie sza blo no wy mi za mó wie nia mi?

Zda rza ją się ta kie. Po nie waż
je ste śmy du żym kom plek sem
kon fe ren cyj nym, ma my o wie -
le więk sze moż li wo ści, by
speł nić nie kon wen cjo nal ne
za mó wie nia niż ma łe ośrod ki.
Na przy kład je śli ktoś chce
zro bić im pre zę w na szej re -
stau ra cji, nie ma pro ble mu, by
wy nieść wszyst kie sto ły i
sprzęt i udo stęp nić to miej sce.
W na szym ho te lu znaj du ją się
bo wiem czte ry re stau ra cje i

za mknię cie jed nej z nich nie
jest żad nym kło po tem. Gdy by
coś ta kie go za pro po no wać
ma łe mu ho te lo wi, któ ry ma
tyl ko jed ną ja dal nię, nie zgo -
dził by się lub ucier pie li by na
tym je go in ni go ście.

A czy pań stwa go ście są za do wo -
le ni? Ma ją pań stwo ja kieś sy gna ły
na ten te mat?

Naj lep szym do wo dem
zadowolenia naszych gości
jest fakt, że du ża część z nich
do nas wra ca. Zda rza się czę -
sto, że ktoś przy je dzie do
War sza wian ki na kon fe ren cję,
zo ba czy, ja ki tu pa nu je kli mat,
i póź niej przy jeż dża tu z ro -
dzi ną i zna jo my mi. Po tem
wra ca ją do nas ci zna jo mi ze
swo imi ko lej ny mi zna jo my mi.
To dzia ła rów nież w od wrot ną
stro nę. Oso by, któ re spę dza ją
u nas week end, pro po nu ją
War sza wian kę na miej sce
spo tka nia fir mo we go. Część
ho te lo wa jest od dzie lo na od
tej, w któ rej od by wa ją się
kon fe ren cje, w związ ku z
tym każ da z tych grup mo -
że zna leźć u nas coś dla
sie bie.

Czy przed sta wi cie le firm przy -
jeż dża ją do pań stwa tyl ko na
kon fe ren cje? Ma ją pań stwo
mo że ja kąś luź niej szą ofer tę?

Fir my chęt nie or ga ni zu -
ją u nas tak że spo tka nia
oko licz no ścio we – nie tyl -
ko ju bi le uszo we, np.
na dzie się cio le cie dzia ła -
nia przed się bior stwa, ale
rów nież świą tecz ne. Zda -
rza się, że po dzię ko wa nia
i dy plo my wrę cza Świę ty
Mi ko łaj. Za je go po śred -
nic twem moż na rów nież
wrę czyć pra cow ni kom na -

gro dy rocz ne czy pre mie.
Oczy wi ście – w za leż no ści
od in wen cji za ma wia ją ce go –
Mi ko ła jo wi mo gą to wa rzy -
szyć też na przy kład
Śnie żyn ki.

Jed nak nie sa mą kon fe ren cją
czło wiek ży je...

Oczy wi ście. Do dys po zy cji
na szych klien tów jest rów -
nież część ho te lo wa z
po ko ja mi o wy so kim stan -
dar dzie oraz bar dzo bo ga to
wy po sa żo na część roz ryw ko -
wa. Wszyst ko za le ży od te go,
co bę dą chcie li ro bić na si go -
ście. Na ży cze nie klien ta
mo że my przy go to wać rów -
nież róż ne go ro dza ju
ani ma cje: za wo dy spor to we,
dys ko te ki czy np. pod cho dy
na na szym te re nie. Je ste śmy
przy go to wa ni na na praw dę
róż no rod ne zle ce nia.

                                            —rozmawiał 
                                   Robert Biskupski

Dodatek specjalny

Mamy ugruntowaną pozycję lidera
ROZMOWA | Stanisław Dubrow, dyrektor generalny hotelu Warszawianka
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Każdy może się tu zrelaksow

Mimo że w hotelu można prowadzić jednocześnie kilkanaście różnych konferencji, ich uczestnicy mog

Warszawianka jest miejscem, w którym można się pozbyć jesiennej chandry. Weekend w znajdującym
się 40 minut jazdy samochodem z Warszawy ośrodku to doskonała okazja, by się wyciszyć i nabrać sił

P o wierzch nia War -
sza wian ki to ok. 45
tys. mkw., moż na ją
więc po rów nać do
śred niej wiel ko ści

cen trum han dlo we go. – Dla te go
mo że my za pew nić in tym ność
wszyst kim gru pom, na wet kil -
ku - czy kil ku na sto oso bo wym –
mó wi dy rek tor ge ne ral ny ho te -
lu Sta ni sław Du brow. – Ma my
nie wiel kie sal ki roz miesz czo ne
na ca łym obiek cie, do czę ści z

nich wej ścia nie pro wa dzą z
głów ne go ho lu, lecz z bocz nych
ko ry ta rzy, dzię ki cze mu gru py
nie mu szą mi jać się z in ny mi go -
ść mi na szej pla ców ki.

Po zwa la to ho te lo wi kie ro -
wa ć ofer tę za rów no do wiel kich
kor po ra cji, jak i ma łych firm.

Sa la na 1600 osób

– Na du że kon fe ren cje chęt -
nie wy naj mo wa na jest sa la, któ -

ra mo że po mie ścić na wet 1500
osób – opo wia da dy rek tor Du -
brow. – Ma my tak że prze strzeń
wy sta wien ni czą, gdzie fir my
mo gą prze pro wa dzić pre zen -
ta cję swo ich pro duk tów. Nie
ma też pro ble mu z pre zen ta -
cja mi przy go to wy wa ny mi na
ze wnątrz ho te lu. Do dys po zy cji
ma my 14 hek ta rów ma low ni -
cze go te re nu.

Gdy za in te re so wa ni zor ga ni -
zo wa niem w War sza wian ce
kon fe ren cji bę dą po trze bo wa li

po miesz czeń o in nej ku ba tu rze
– ża den pro blem. W czę ści z
nich za mon to wa no prze su wa -
ne ścian ki. Moż na je rów nież
do wol nie aran żo wać. 

– Dys po nu je my też sa la mi z
prze stron ny mi ta ra sa mi czy
oran że rią – za pew nia dy rek tor
Du brow.

W ma ju zo sta ła otwar ta no wa
część Cen trum Kon gre so we go
War sza wian ka, w któ rym znaj -
du je się 45 wie lo funk cyj nych sal
kon fe ren cyj nych.

Na par te rze znaj du je się
głów na sa la kon gre so wa o po -
wierzch ni 1000 mkw. i wy so ko -
ści po nad 6 m. Pod czas kon fe -
ren cji po mie ści na wet 1600
osób, a pod czas ban kie tów od
600 do 800 go ści. Uni kal nym
roz wią za niem jest moż li wość
bez po śred nie go po łą cze nia sa -
li kon gre so wej z oran że rią i re -
stau ra cją, dzię ki cze mu po -
wsta je prze strzeń li czą ca po -
nad 1670 mkw. Obok niej są
trzy sal ki kon fe ren cyj ne wiel -

ko ści od 16 do 34 mkw., ide al ne
do or ga ni za cji ka me ral nych
spo tkań, prac warsz ta to wych
czy biur or ga ni za to rów kon fe -
ren cji.

Z ko lei na pierw szym pię trze
znaj dzie my sa lę kon fe ren cyj -
no -ban kie to wą o wiel ko ści po -
nad 600 mkw. z moż li wo ścią
po dzia łu na 8 nie za leż nych sal
wiel ko ści od 49 do 88 mkw. i
opcją ela stycz ne go kon fi gu ro -
wa nia po łą czeń w za leż no ści
od po trzeb, dziewięć nie za leż -

Hotel Warszawianka

W ho te lu War sza wian ka
jest na ty le du żo prze -
strze ni, że moż na od -

po cząć tam od co dzien ne go
zgieł ku i po śpie chu. 

– Na si go ście mo gą spo koj nie
zejść na śnia da nie czy obiad,
ma jąc wra że nie le ni wie pły ną -
ce go cza su – mó wi kie row nik
sprze da ży i mar ke tin gu Jo an na
Ja ro sze wicz. – Ho tel jest na ty le
wiel ki, że ma my po czu cie in -
tym no ści, któ re go na co dzień
nam bra ku je. Przy kła dem mo -
gą być dwie re cep cje w od dziel -
nych czę ściach bu dyn ku, któ re
stwo rzy li śmy po to, by każ dy
mógł się za kwa te ro wać czy za -
ła twić ja kąś spra wę bez sta nia w
ko lej ce i wra że nia tło ku.

Wy ci sze niu i na bra niu opty -
mi stycz ne go spoj rze nia na świat
sprzy ja też wy strój po ko jów ho -
te lo wych. Śliw ko wo -cze ko la do -
wa ko lo ry sty ka da je po czu cie

spo ko ju i ele gan cji. Do te go są
one bar dzo kom for to wo wy po -
sa żo ne. W naj tań szym po koju
(stan dard) znajduje się te le wi -
zor, łą cze in ter ne to we, te le fon,
su szar ka do wło sów, mi ni bar,
sejf, lo dów ka, ła zien ka z prysz ni -
cem i kap cie. W nie co droż szych
znaj dzie my rów nież szla fro ki
czy wan nę z ja cuz zi.

– Moż na się zre lak so wać i
mieć po czu cie, że wy je cha li śmy
bar dzo da le ko, a wszyst kie nie -
przy jem ne spra wy zo sta ły w
miej scu na sze go za miesz ka nia
– zapewnia Jo an na Ja ro sze -
wicz. – Plu sem jest rów nież to,
że u nas z każ dą spra wą moż na
zwró cić się do pra cow ni ków
ho te lu. My wszy scy lu bi my na -
szych go ści, je ste śmy tu dla nich
i za wsze sta ra my się, by ich po -
byt prze biegł tu jak naj le piej. To,
że więk szość z nich do nas wra -
ca, świad czy o tym, że nam się to
uda je.

Dla poprawy nastroju war to
wy brać się do sa lo nu spa, któ ry
w War sza wian ce jest pro wa dzo -
ny na bar dzo wy so kim po zio -
mie. Ele ganc kie, wy god ne po -
miesz cze nia i spo koj na mu zy ka
w tle do sko na le ko ją ner wy.

– Ma my 16 ga bi ne tów ma sa -
żu, za bie gi re lak sa cyj ne i pie lę -
gna cyj ne. Uży wa my tyl ko naj -
lep szych środ ków – za pew nia ją
pra cow ni cy ho te lu. – Po na -
szych za bie gach każ dy wy cho -
dzi zre lak so wa ny i pe łen chę ci
do ży cia.

Na uwa gę za słu gu je ofer ta
za bie gów ay ur we dyj skich. To
sta ro hin du ski sys tem ma sa ży,
któ ry był prze ka zy wa ny z po -
ko le nia na po ko le nie. 

– Spe cjal nie do nie go za trud -
ni li śmy ma sa ży stów i te ra peu -
tów z In dii, pra cu ją cych z olej -
ka mi aro ma tycz ny mi spro wa -
dza ny mi z te go kra ju – tłu ma czą
pra cow ni cy.

Go ście ho te lu mo gą rów nież
od dać się do bro dziej stwu zio -
ło wej aro ma te ra pii, po czuć
ozdro wień cze dzia ła nie wod -
nych ma sa ży czy za znać re lak su
w prze sy co nej wo nią kwia tów
łaź ni pa ro wej. War to wy pró bo -
wać rów nież ku ra cję z za sto so -
wa niem ul tra dź wię ków, mi kro -
der ma bra zji i pe elin gu ka wi ta -
cyj ne go.

– Dla na szych go ści przy go to -
wa li śmy re lak sa cyj ne pro gra my
dla dwoj ga oraz spe cjal ne pro -
gra my pie lę gna cyj ne dla pa nów
– zapewnia Jo an na Ja ro sze -
wicz.

Przy go to wa no też pa kiet od -
no wy bio lo gicz nej. Zo stał stwo -
rzo ny z my ślą o oso bach, któ re
chcą za dbać o swo je zdro wie i
wy gląd, jak rów nież dla tych,
któ rzy ce nią so bie ak tyw ny wy -
po czy nek. Spe cjal nie do bra ne
za bie gi po zwo lą na brać sił i zre -
ge ne ru ją zmę czo ne cia ło.

Nad miar złych emo cji moż na
zrzu cić rów nież w ho te lo wym
aqu apar ku, gdzie – oprócz ba -
se nów i ja cuz zi, do dys po zy cji
go ści są też sau na su cha, łaź nia
pa ro wa, ku beł zim nej wo dy i
ba nia do schła dza nia cia ła.

W czę ści re kre acyj nej ho te lu
moż na sko rzy stać też z dy na -
micz nych za jęć fit ness czy ae ro -
bi ku. Mi ło śni cy pił ki mo gą za -
grać też w siat ków kę, ko szy -
ków kę czy pił kę noż ną. Wy bu -
do wa no rów nież miej sce do mi -
ni gol fa.

– Tym, któ rzy wo lą mniej ak -
tyw ne spę dza nie cza su, pro po -
nu je my spa cer – mó wi Jo an na
Ja ro sze wicz. – Ma my tu 14 hek -
ta rów te re nu, więc moż na spo -
koj nie po spa ce ro wać, ob cu jąc z
na tu rą i pra wie nie spo ty ka jąc
in nych lu dzi.

Wo kół ho te lu roz po ście ra się
sieć ście żek ro we ro wych. Wy -
po ży czyć jed no ślad moż na na
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yjątkowy atut Warszawianki

wać i odpocząć tak jak lubi

gą się poczuć, jakby byli jedynymi gośćmi. „Jesteśmy bardzo elastyczni” – zapewniają władze obiektu

Hotel Warszawianka

nych mniej szych sal kon fe ren -
cyj nych wiel ko ści od 20 do 64
mkw. prze zna czo nych do or ga -
ni za cji mniej szych spo tkań czy
pra cy w pod gru pach i roz le gły
ta ras z wi do kiem na dzie dzi -
niec we wnętrz ny oraz ogród ja -
poń ski.

High -tech z tłu maczem
w pa kie cie

Wszyst kie sa le Cen trum
Kon gre so we go są wy po sa żo ne
w naj no wo cze śniej szy pro fe -
sjo nal ny sprzęt au dio wi zu al ny:
no wo cze sne rzut ni ki mul ti me -
dial ne, ekra ny, na gło śnie nie
oraz mul ti me dial ne pa ne le do
prze pro wa dza nia in te rak tyw -
nych pre zen ta cji. Do dat ko wym
atu tem jest sy me trycz ne łą cze
in ter ne to we o prze pu sto wo ści
80 MB/s. Ho tel pro po nu je też
re ali za cję kon fe ren cji na ży wo
w In ter ne cie, re je stra cję i trans -
mi sję kon fe ren cji, ze sta wie nie
łą cza ra dio we go czy ar chi wi za -
cję kon fe ren cji na pły tach DVD.

– Ma my też ka bi ny sy mul ta -
nicz ne, na ży cze nie klien tów

za pew nia my tłu ma cza – mówi
dy rek tor Du brow.

W no wym cen trum po wsta ło
też m.in. 48 do dat ko wych po -
koi De Lu xe o naj wyż szym świa -
to wym stan dar dzie, re stau ra -
cja mo gą ca po mie ścić po nad
350 osób, z ta ra sem na dzie -
dziń cu we wnętrz nym, oran że -
ria z wi do kiem na dzie dzi niec
we wnętrz ny, sty lo wa sa la ko -
min ko wa czy klub noc ny z wy -
dzie lo ny mi sek cja mi dla go ści
VIP.

A gdy wy kła dy się
skoń czą...

– War to zwró cić uwa gę, że go -
ście, któ rzy przy ja dą na na sze
kon fe ren cje, bę dą się czuć kom -
for to wo rów nież wte dy, gdy wy -
kła dy się skoń czą – przy po mi na
kie row nik sprze da ży i mar ke -
tin gu War sza wian ki Jo an na Ja -
ro sze wicz. – Cen trum Kon gre -
so we po łą czo ne jest z czę ścią
roz ryw ko wo -re kre acyj ną.

Znaj du je się tam m.in. dys ko -
te ka, krę giel nia i au to ma ty
zręcz no ścio we. – Or ga ni zu je my

też róż ne im pre zy te ma tycz ne –
mó wi dy rek tor Du brow. – W na -
szym ho te lu mia ły miej sce m.in.
wie czór ha waj ski czy wło ski.
Mo że my za pew nić di dże ja, któ -
ry za gra ta ką mu zy kę, ja kiej ży -
czyć so bie bę dą or ga ni za to rzy.

W aqu apar ku znaj du ją się
m.in. dwa ba se ny (spor to wy i
re kre acyj ny), ja cuz zi, 90-me tro -
wa zjeż dżal nia czy „wy spa z
rwą cą rze ką”. Po in ten syw nym
tre nin gu pły wac kim go ście mo -
gą sko rzy stać z dy na micz nych

za jęć fit ness, ae ro bi ku czy spin -
nin gu.  

Du żą po pu lar no ścią cie szy
się też ho te lo wa si łow nia, sa la
do squ asha czy kor ty te ni so we. 

Coś dla cia ła

W War sza wian ce funk cjo nu -
ją czte ry nie za leż ne re stau ra cje,
a każ da pro po nu je in ny ro dzaj
kuch ni. Znaj dzie my tu m.in.
spe cja ły sta ro pol skie, śród -

ziem no mor skie czy no wo cze -
snej kuch ni. – Mo że my zor ga ni -
zo wać za rów no sto ją cy ban kiet,
jak i uro czy stą ko la cjęc – mówi
Jo an na Ja ro sze wicz.

Go ście chwa lą so bie po ko je,
w któ rych moż na od po cząć po
tru dach dnia. W ho te lu znaj du -
ją się też po ko je przy sto so wa ne
do po trzeb osób nie peł no -
spraw nych.

– Za pew nia my na szym go -
ściom kom fort przez ca łą do bę
– mówi dy rek tor Du brow. – Sta -

ra my się, by wy je cha li za do wo -
le ni i wró ci li do nas. 

– Na si go ście do ce nia ją to, że
my na praw dę lu bi my swo ją
pra cę i swo ich klien tów – do da -
je Jo an na Ja ro sze wicz. – Wie le
osób przy jeż dża tu od lat, zna
na szych pra cow ni ków i czę sto
przy re zer wa cji pro si, by opie -
ko wa ła się ni mi kon kret na oso -
ba. A na si ani ma to rzy od ra zu
wie dzą, któ ry po kój przy szy ko -
wać, co przy go to wać i ja kie
atrak cje za pro po no wać. —rbi

miej scu. War to obej rzeć ma -
low ni cze oko li ce, sta re pa ła cy ki
czy za byt ko wy most w Ze grzu.

Na chan drę do bra jest rów -
nież cze ko la da, któ ra jest spe -
cjal no ścią ho te lu. Moż na sobie
za mó wić pa kiet, w któ rym znaj -
du ją się m.in. za bie gi z go rą cą
cze ko la dą w spa, de se ry cze ko -
la do we w ka wiar ni i atrak cje
ku li nar ne, któ re przy go to wu je
szef kuch ni. 

– Ma my też do sko na łe cia sta,
tor ty i in ne sło dy cze wła sne go
wy pie ku – za chwa la dy rek tor
Sta ni sław Du brow. – Na szym
go ściom bar dzo sma ku ją, ma -
my na nie spe cjal ne re cep tu ry.

Jako że w ho te lu znaj du ją się
aż czte ry re stau ra cje, go ście,
któ rzy przy ja dą tam np. na
week end, mo gą  co dzien nie
pró bo wać in nej kuch ni. – Każ -
dy mo że wy brać to, co lu bi –
mó wi Jo an na Ja ro sze wicz. –
Wi zy ta u nas to rów nież oka zja,
by prze te sto wać no we sma ki.
Na si go ście chęt nie ko rzy sta ją z
ta kiej moż li wo ści.

Szef kuch ni sta ra się, by za -
wsze moż na by ło spró bo wać

rów nież dań se zo no wych. Je -
sie nią war to spró bo wać dzi -
czy zny, któ ra w War sza wian ce
cie szy się ogrom nym wzię ciem.

W ho te lu mo gą od po cząć
rów nież ci, któ rzy na co dzień
opie ku ją się ma ły mi dzieć mi.
Gdy ro dzi ce chcą się zre lak so -
wać, od da ją swo je po cie chy
pod opie kę ani ma to rów. 

– Ma my wiel kie sa le, w któ -
rych mo gą ba wić się naj młod si
– opo wia da dy rek tor Du brow.
– Cią gle wy my śla my no we za -
ba wy, dzie ci są za chwy co ne.
Ro dzi ce cie szą się, bo po ca łym
dniu sza leństw dzie ci za sy pia ją
szyb ciej i ła twiej niż w do mu. 

Ani ma cje pro wa dzo ne są
rów nież dla do ro słych. Or ga ni -

zo wa ne są m.in. za ba wy w pod -
cho dy, ogni ska czy nor dic wal -
king. Tak że róż ne go ro dza ju
warsz ta ty ku li nar ne, np. przy -
go to wy wa nia su shi, pa rze nia
ka wy czy de gu sta cji win.

– U nas każ dy mo że wy po -
cząć i zre lak so wać się tak jak lu -
bi – mó wi dy rek tor Jo an na Ja -
ro sze wicz.

                                                    —rbi
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Impreza na każdą okazję
W ofercie hotelu są przyjęcia weselne, komunijne, chrzciny, uroczyste kolacje. W sezonie wiosenno-letnim także garden party

Hotel Warszawianka

W pro gra mie cza ry -ma ry, abra ka da bra i ho kus -po kus. W so -
bo tę (1 grudnia) od bę dzie się An drzej ko we Par ty. Or ga ni -

za to rzy za pew nia ją po ry wa ją ce ryt my lat 70. i 80., prze pla ta ne
współ cze sny mi hi ta mi ta necz ny mi, nie koń czą ce się sza leń stwa
na par kie cie, wy bor ną ko la cję bu fe to wą, pa kiet na po jów z wi -
nem, wód ką i na po ja mi bez al ko ho lo wy mi, ką cik ka bał i ma gii
oraz nie spo dzian ki ho kus -po kus. 

– Nie za brak nie też – jak to w an drzej ki by wa – cza ru ją cej
wróż ki i do brych wróżb – za po wia da ją wła dze War sza wian ki.

Dla dzie ci ho tel przy go tu je ta kie atrak cje, jak Ta jem na Kom -
na ta Za baw, gwiezd na wy pra wa, ko cie pa mięt ni ki, se kre ty czar -
no księż ni ka, Aka de mia Do brej Wróż ki, „Abra ka da bra, czy li cu -
da z ni cze go”, te atrzyk cie ni czy wy pra wa po ma gicz ny pier -
ścień. 

Ro dzi ce w tym cza sie bę dą mo gli uczest ni czyć w
warsz ta tach de co upa ge (ro dzaj tech ni ki ozdob ni czej),
Czar cich Warsz ta tach Bar mań skich czy warsz ta tach wi -
tra żo wych. Bę dzie też Ko cioł Ba by Ja gi czy ma gia ko lo -
rów. Ca ła ro dzi na bę dzie mo gła wy brać się na Wróż by
Do brej Wróż ki, wró że nie z wo sku, mu zycz ne cza ry -ma ry
i wod ny ho kus -po kus

Świę ta Bo że go 
Na ro dze nia 

Przy go to wa li śmy spe cjal -
ną pro po zy cję, łą czą cą

sta ro pol ską tra dy cję z no wo -
cze sno ścią – za po wia da ją
or ga ni za to rzy. – Bę dzie my
wspól nie stro ić wiel ką, pach -
ną cą ży wi cą cho in kę, szy ko -
wać po tra wy wi gi lij ne. A w
ocze ki wa niu na Świę te go
Mi ko ła ja za nu ci my ko lę dy i
po dzie li my się opłat kiem. 

W pro gra mie prze wi dzia -
no mię dzy in ny mi two rze nie
de ko ra cji świą tecz nych, stro -
je nie cho in ki, wspól ne szy -
ko wa nie wy bra nych po traw
wi gi lij nych, ogni sko z pie cze -
niem kieł ba sek, grza nym wi -
nem, spo tka nie ze Świę tym
Mi ko ła jem, a nawet kon cert
ko lę do wy i przed sta wie nie
świą tecz ne.

– Z ro ku na rok na świę ta
przy jeż dża do nas co raz wię -
cej osób, na si go ście po le ca ją
nas swo im zna jo mym, ci zaś
– ko lej nym znajomym – mó -
wi kie row nik sprze da ży i
mar ke tin gu Jo an na Ja ro sze -
wicz. – Wie le osób mó wi
nam, że wo li przy je chać na
świę ta do nas, niż spę dzić je
we włsnym  do mu. W War -
sza wian ce pa nu je wte dy
spe cy ficz na at mos fe ra. Ra -
zem uczy my się ro bić stro iki i
de ko ra cje świą tecz ne, ma lu -
je my bomb ki i ubie ra my
cho in kę. W Wi gi lię przy cho -
dzi Świę ty Mi ko łaj i roz da je
dzie ciom pre zen ty przy go -
to wa ne przez ro dzi ców. Ho -
tel od sie bie też do da je drob -
ne upo min ki.

Tra dy cją są już świą tecz ne
uro czy ste śnia da nia i obia dy,
któ re chwa lą so bie go ście
War sza wian ki.

– W na szym ho te lu je dze -
nie jest ta kie jak do mo we, a
wy bór dań o wie le więk szy –
za pew nia Jo an na Ja ro sze -
wicz. – A przy tym warto
podkreślić, że nie trze ba spę -
dzać kil ku dni na przy go to -
wa niu świąt, a po tem na
sprzą ta niu po bie sia dzie.

Nie co dzien ny pa kiet po by -
to wy przy go to wał ho tel na

ostat ni week end ro ku 2012.
Za pla no wa no m.in. Wy twor ny
Bal Syl we stro wy dla do ro słych
i Za ba wę Syl we stro wą dla
dzie ci „Pod pi rac ką ban de rą”.

O ga ni za to rzy za pew nia ją
noc peł ną szy ku, do bre go sma -
ku, wy twor ne go luk su su, bez -
miar tań ca i za chwy ca ją cej mu -
zy ki, wy kwint ne bu fe ty z wy su -
bli mo wa ną kuch nią świa ta, wy -
ra fi no wa ne trun ki, open bar w
wy bra ny mi al ko ho la mi, osza ła -
mia ją ce wy stę py ab so lut nie fe -
no me nal ne go ze spo łu Sza fa
Gra, kwar te tu wo kal no -roz -
ryw ko we go, po ry wa ją ce go w
wir szam pań skiej mu zy ki prze -
bo ja mi lat 70., 80. i 90. Bę dzie

też cza ru ją cy, try ska ją cy dow ci -
pem i hu mo rem wo dzi rej, ba -
wią cy go ści przez ca łą noc oraz
DJ gra ją cy naj więk sze świa to -
we szla gie ry ta necz ne.

O pół no cy za pla no wa no
no wo rocz ny to ast i ży cze nia
oraz spek ta ku lar ny po kaz
sztucz nych ogni, za wie ra ją cy
bo ga tą ga mę efek tów pi ro -
tech nicz nych, a w po łą cze niu
z fe sti wa lem ko lo rów i fan ta -
stycz ną mu zy ką da ją cy nie za -
po mnia ne wi do wi sko.

– Wy twor ny Bal Syl we stro -
wy 2012/2013 bę dzie miał wy -
kwint ną opra wę ku li nar ną –
za po wia da ją wła dze ho te lu. –
Nasz szef kuch ni przy go tu je
po tra wy, któ re swo ją do sko -
na ło ścią i wy ra fi no wa ny mi

sma ka mi za chwy cą na wet
naj więk szych sma ko szy.

Wśród nich znaj dą się m.in.
com ber z da nie la na ma ry no -
wa nych ry dzach w so sie z pi -
gwy, stek z mąt fi sza atlan tyc -
kie go na cie ście fran cu skim, z
sza fra no wą pa el lą i wa rzy wa -
mi Char treu se, car pac cio z
oko nia i siei w so sie an cho is
czy mus z gę si na kar me li zo -
wa nych grusz kach. Usta wio ne
zo sta ną także sta cje ku char -
skie z ty po wy mi spe cja ła mi
wy bra ne go re gio nu świa ta. 

Na przy kład w kuch ni
orien tal nej „Orien tal Wok”
po da wa ny bę dzie pro sto z
wo ka po łu dnio wo chiń ski kur -
czak z wa rzy wa mi w so sie so -
jo wym, z do dat kiem ró żo we -

go im bi ru i słod kie go czosn ku,
w kuch ni hisz pań skiej „Can ti -
na y Sa bor” – qu esa dil las i
bur ri tos – z kur cza kiem, zie lo -
nym ja la pe ńo i ku mi nem oraz
jar skie z fa so lą i ku ku ry dzą,
po da wa ne z sal są mek sy kań -
ską, gu aca mo le, sa łat ką z kak -
tu sa i sal są ja la pe ńo man go. 

Kuch nię fran cu ską re pre -
zen to wał bę dzie go rą cy ser
Ro qu efort i Ched dar, po da ny
z ró ża ną kon fi tu rą, pra żo ny mi
orzesz ka mi i wiór ka mi tru fli,
po da ny z cie pły mi cro is san ta -
mi; kuch nię au stra lij ską – ma -
ry no wa ny w li ściach gorz kie -
go fi gow ca udziec stru sia, z
sal są z wod nych kasz ta nów,
ma ry no wa nych w li mon ce
kak tu sów i pa ta tów oraz sa łat -

ką z żół tych po mi do rów, słod -
kiej ce bul ki i owo ców li czi z
ko len drą; kuch nię au striac -
ką – fon tan na cze ko la do wa,
wie deń skie ro ga li ki z po le wą
cze ko la do wą, go rą cy ap fel -
stru del pro sto z pie ca i pie czo -
ne pla stry ana na sa w li kie rze
Co in tre au.

Dla dzie ci w tym cza sie od -
bę dzie się za ba wa syl we stro -
wa „Pod pi rac ką ban de rą”.
Ma li go ście prze ży ją tam pa -
so wa nie na pi ra ta, prze mie -
rzą prze stwo rza oce anów, aby
od kryć ta jem ni ce pi rac kie go
skar bu, od śpie wa ją pi rac kie
szan ty i od tań czą kor sar ską
po lkę, a tak że prze gry zą „coś
na ząb” i wy pi ją „co nie co”.  Po
wy czer pu ją cym rej sie ma li pi -

ra ci bę dą mo gli spokojnie się
zdrzem nąć w spe cjal nie przy -
go to wa nej Pi rac kiej Ka ju cie
Snu, a wraz z wy bi ciem
szklan ki na go dzi nę 2 za koń -
czą rejs pod pi rac ką ban de rą. 

Spe cja li za cja w or ga ni za cji
im prez te ma tycz nych i wie lo -
let nie do świad cze nie spra wia -
ją, że na le żą one do naj czę ściej
za ma wia nych usług przez
klientów Warszawianki. Od
Cha ty Gó ral skiej, po wy kwint -
ny sa lon. Od bie sia dy przy
chłop skich ła wach, po dys tyn -
go wa ne ko la cje przy świe cach.
Od ba lów kar na wa ło wych, za -
wo dów przy sto łach bi lar do -
wych czy bry dżo wych sto li -
kach, po ogól no pol skie mi -
strzo stwa po traw ku li nar nych.

Od 30 li sto pa da do 2 grud nia
„Week end z ma gią nad Za le wem

Ze grzyń skim”

Ko mu nia świę ta

Przy ję cia ko mu nij ne mo gą
zo stać zor ga ni zo wa ne w

ho te lu w dwóch kon wen -
cjach: ro dzin ne go obia du w
sa li ban kie to wej Yacht Club
przy wspól nym bu fe cie lub
pry wat nej uro czy sto ści w sa li
ban kie to wej al bo w Cha cie
Gó ral skiej. Przy czym  od po -
wied nio do każ dej z nich zo -
sta nie skom po no wa ne in ne
me nu. 

War sza wian ka za pew nia
nie po wta rzal ną aran ża cję
sto łu ko mu nij ne go, ozdob ne
po krow ce z ko kar da mi na
krze sła czy ozdob ne przy -
pin ki do sto łów. Przez ca ły
czas przy ję cia nad do brym
sa mo po czu ciem dzie ci czu -
wać bę dą ani ma to rzy, któ rzy
wcią gną naj młod szych w wir
za ba wy.

Warszawianka or ga ni zu je
rów nież uro dzi ny dla

dzie ci. Jed nym z re ko men do -
wa nych przez hotel po my -
słów jest Dzie cię ca Aka de mia
Ku li nar na „Pich cę i kno cę”.
Pod czas świet nej za ba wy szef
kuch ni na uczy ma łych go ści
przy go to wy wać ulu bio ne
przez nich da nia i za po zna z
taj ni ka mi sztu ki ku li nar nej. 

Po na uce wszy scy zje dzą
wy śmie ni ty po si łek wła snej
ro bo ty, a dzie ło zwień czy
wspa nia ły pu char lo dów z
ho te lo wej cu kier ni. 

Ho tel War sza wian ka ma w swojej przebogatej ofer cie „Ba bie
la to – ro dzin ne week en dy po god ne i ak tyw ne”. Jest to pro -

po zy cja skie ro wa na do osób dba ją cych o ja kość i kom fort ży cia,
lu bią cych ak tyw nie spę dzać week en dy w to wa rzy stwie ro dzi ny
i przy ja ciół. Obej mu je m.in. noc leg w kom for to wym po ko ju, wy -
śmie ni te śnia da nie w for mie bu fe tu, ko rzy sta nie z sa li fit ness i si -
łow ni, wy po ży cze nie ro we rów i ro wer ków, ko rzy sta nie z to ru
bow lin go we go, te ni sa sto ło we go czy moż li wość wy po ży cze nia
gier plan szo wych oraz ksią że czek do czy ta nia dzie ciom.

Oprócz stan dar do wych usług ho te lu, jak spa, ba sen czy ja -
cuz zi, War sza wian ka po le ca uroz ma ico ny plan ani ma cji. Dla
dzie ci są to m.in. aka de mie: te atral na, maj ster ko wi cza, ku li nar -
na, ta necz na i pla stycz na, zaś dla ro dzi ców ma lo wa nie na je dwa -
biu, warsz ta ty z pie lę gna cji skó ry i ma ki ja żu, warsz ta ty de co -
upa ge, warsz ta ty bar mań skie, za ję cia fit ness, aqua ae ro bik, nor -
dic wal king i wie le, wie le in nych.

Wy twor ny Bal Syl we stro wy 
za cznie się 31 grud nia o godz. 20 

Ho tel pro po nu je rów nież przy ję cia we -
sel ne, gdzie oprócz za pew nie nia do -

sko na łe go me nu, wy stro ju wnę trza i opie ki
dla dzie ci, po mo że na każ dym eta pie przy -
go to wań. 

Pra cow ni cy War sza wian ki przed sta wią
atu ty każ dej z sal, do ra dzą przy wy bo rze

po traw i przed sta wią ofer tę na ro man tycz -
ny dzień w ho te lo wym spa.

No wo żeń cy nie bę dą się mu sie li mar -
twić po szu ki wa niem opra wy mu zycz nej i
de ko ra cji sa li we sel nej. Ho tel zor ga ni zu je
rów nież li mu zy nę lub in ny po jazd dla no -
wo żeń ców oraz au to kar dla go ści we sel -

nych. Do ra dzi, gdzie ku pić kwia ty, wy ko -
nać ma ki jaż ślub ny czy fry zu rę, po mo że
wy brać fo to gra fa i za pro po nu je ma low ni -
cze miej sca w ho te lo wych ple ne rach, w
któ rych war to zro bić ślub ne zdję cia.
Przed sta wi też li stę skle pów, któ re ofe ru ją
usłu gę „pre zen tów ślub nych”. —rbi

Przy ję cie we sel ne

Dla ak tyw nych

Uro dzi ny
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