
WELCOME



▪ Courtyard by Marriott Warsaw Airport jest 4* hotelem 
zaprojektowanym dla gości podróżujących służbowo i prywatnie. 

▪ zlokalizowany przy Lotnisku Chopina w Warszawie, oddalony jest 
zaledwie 49 kroków od samolotu i 9 km od centrum miasta. 

▪ bezpośrednia komunikacja kolejką miejską lub autobusem 
pozwala na szybkie dotarcie do miejsc biznesowych i 
najważniejszych atrakcji turystycznych Warszawy.

https://www.facebook.com/CourtyardWarsawAirport/
https://www.instagram.com/courtyardwarsawairport/


▪ łóżka typu KING lub TWIN size
▪ indywidualnie sterowana klimatyzacja
▪ WiFi wliczone w cenę pokoju
▪ 55” TV z programami satelitarnymi
▪ sejf, mini bar

▪ zestaw do parzenia kawy i herbaty
▪ Nespresso (w pokojach typu Superior)
▪ żelazko z deską do prasowania
▪ dźwiękoszczelne okna
▪ widok na lotnisko (część pokoi)



241 pokoi, w tym: 

▪ pokoje z łóżkiem podwójnym KING (101)

▪ pokoje z dwoma pojedynczymi łóżkami TWIN (131)

▪ pokoje dla osób niepełnosprawnych (4)

▪ Apartament Chopina (1), Apartamenty Junior (4)



▪ w jednej z 13 klimatyzowanych sal konferencyjnych

▪ wybierz wielkość sali od 20 m² do 433 m²

▪ łączna powierzchnia wszystkich sal 764 m² + 200 m² foyer przed 
przed salą balową na przerwy kawowe i lunche 

▪ możemy zorganizować małe spotkania biznesowe, duże 
konferencje do 450 osób w ustawieniu teatralnym, wystawy, 
bankiety firmowe, wesela, studniówki lub inne eleganckie imprezy 
okolicznościowe do 250 osób

▪ dbamy o środowisko – porozmawiajmy o Green Events



SALA | ROOM WYMIARY (L X W) M² WYS. | HEIGHT 

BALOWA | BALLROOM 34,4 x 12,6 433,4 3,0 - 4,1 450            220            xx          120           250            450

KAŻDA SEKCJA I-IV | 12,6 x 8,6 108,4 3,0 – 4,1 110 50 38 45 80      120

EACH SECTION I - IV

WARSZAWA 7,7 x 5,0 38,5 4,9 38 24 20 20 30 45

KRAKÓW 5,2 x 5,0 26,0 4,9 22 18 12 12 12 25

KATOWICE 8,4 x 4,3 36,1 3,0 35 27 23 20 24 40

POZNAŃ 7,0 x 4,3 30,1 3,0 30 19 15 16 20              35

WROCŁAW 7,0 x 4,0 28,0 3,0 30 18          15 16 20              30

GDAŃSK 8,5 x 8,5 72,2 3,0 60 45 22 18 32  60

GDYNIA 5,5 x 3,7 20,0 3,0 18 9 9 10 10 15

SOPOT 5,5 x 3,7 20,0 3,0 18 9 9 10 10 15 

PRIVATE ROOM 7,9 x 7,5 59,2 2,7 30 20 xx 14 20 40

Twój osobisty doradca zadba o 
wszystkie szczegóły konferencji 
lub bankietu, zarówno przed 
jak i podczas imprezy.

Zapytaj o sale i wolne terminy:      
T 22 6500122, 6500124, 6500125, 
6500181, events@courtyard.com.pl

mailto:events@courtyard.com.pl


▪ restauracja Brasserie zaprasza na śniadania, obiady i kolacje. Szefowie są mistrzami kuchni polskiej i międzynarodowej, 
pytaj także o sezonowe promocje kulinarne.

▪ zrelaksuj się w Lobby Barze przy kawie z ciastkiem lub drinku. 
▪ wycisz się w bibliotece, nowym miejscu w hotelu. Tu możesz poczytać, posłuchać muzyki, obejrzeć mecz, a przy okazji 

zamówić lunch lub koktajl. 
▪ Brasserie, Lobby Bar i biblioteka to ulubione miejsca spotkań prywatnych i biznesowych.



▪ najnowsze urządzenia fitness zapewniają maksymalną 
funkcjonalność treningów i personalizację ćwiczeń,                       
z wykorzystaniem oprogramowania z interaktywnymi treningami    
i wirtualnymi widokami. 

▪ podczas treningu możesz korzystać z portali społecznościowych 
oraz popularnych aplikacji muzycznych i filmowych. 

▪ Fitness Center dostępny jest dla gości hotelowych bezpłatnie 24/7.



▪ nieograniczony dostęp do Wi-Fi w całym hotelu

▪ 24h room-service

▪ hotel dla niepalących

▪ monitory informujące o aktualnych lotach na
Lotnisku Chopina

▪ sklep The Market dostępny 24/7 z drobnymi 
artykułami spożywczymi i przemysłowymi

▪ bankomat | pralnia | przechowalnia bagażu

▪ parking | taxi service | wynajem samochodów

▪ program lojalnościowy

Żwirki i Wigury 1J, 00-906 Warszawa | T 22 650 0100 | wcy@courtyard.com.pl
www.CourtyardWarsawAirport.com, www.warszawacourtyard.pl

mailto:wcy@courtyard.com.pl
http://www.courtyardwarsawairport.com/
http://www.warszawacourtyard.pl/
https://www.marriott.com/loyalty.mi

