
Na każde 30 osób przypada 1 gratis na nocleg i wyżywienie.

NOCLEGI:
 » 1 nocleg w pokojach 2 i 3-osobowych
- 95 zł/os za dobę,

 » 2 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych
- 90 zł/os za dobę,

OFERTA DLA GRUP
ZORGANIZOWANYCH

NA ROK 2023

Idealny obiekt 
dla grup zorganizowanych!

WYŻYWIENIE : 

Śniadania (w formie bufetu  szwedzkiego
z daniem  gorącym):

 » dla grup szkolnych  – 30 zł/os.
 » dla grup dorosłych  – 35 zł/os.

Obiadokolacje (zupa + drugie danie + napój):
 » dla grup szkolnych – 30 zł/os.
 » dla grup dorosłych – 35 zł/os.



 » Podane ceny są cenami brutto – wystawiamy faktury Vat.
 » Gwarancją rezerwacji terminu jest informacja pisemna
o chęci wstępnej rezerwacji i podpisanie umowy w ciągu 14 dni od 
otrzymania indywidualnej kalkulacji. Wysokość i termin zaliczki 
ustalamy indywidualnie.

 » Posiadamy łącznie 100 miejsc noclegowych w 43 pokojach. 
Istnieje możliwość wstawienia dostawek, brak łóżek piętrowych. Wszystkie pokoje dla danej grupy, w 
miarę możliwości, staramy się umieszczać obok siebie.

 » Obiekt udostępnia 1 pokój 1-osobowy dla kierowcy.
Za każdy dodatkowy pokój 1-osobowy obowiązuje 
dopłata w wysokości 70 zł/os.

 » Każdy pokój jest w pełni wyposażony, z łazienką (prysz-
nic, umywalka, WC, kosmetyki, ręczniki), dużym 43” 
telewizorem ( youtube, Net� ix) i bezpłatnym dostępem 
do Internetu bezprzewodowego (szybkie Wi-Fi). 

 » Dla grup poniżej 30 osób obowiazują ceny wg standar-
dowego cennika.

 » Na terenie obiektu znajdują się całodobowe automaty z 
zimnymi i gorącymi napojami. Dodatkowo dystrybutor 
wody zimnej i gorącej bezpłatnie.

 » Recepcja czynna całą dobę. Możliwość wypożyczenia: 
suszarki do włosów, żelazka, deski do prasowania, czaj-
nika elektrycznego, naczyń i sztućców.

 » Wyżywienie odbywa się w sali restauracyjnej miesz-
czącej się w budynku hotelowym. 

Idealny obiekt 
dla grup zorganizowanych!



634

631

634

631

724

637

631

Chełm
żyńska

Żołnierska

Ks. I. Skorupki
Ząbki

RembertówStrażacka

Marsa

Rekrucka

Wołomin

W-w
a Centru

m

Orla

Kwiatowa

W-wa Bródno

Grochowska
W-wa Praga

 » Śniadanie jest w formie bufetu szwedzkiego w godz. 7.00-9.00 z 
daniem ciepłym.

 » Istnieje możliwość przygotowania prowiantu na wynos.
 » Obiadokolacja składa się z zupy, drugiego dania i napoju. Wybór 
menu.

 » Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 » Gwarantujemy duży, bezpłatny parking strzeżony, mieszczący się tuż przy budynku hotelo-
wym, na ogrodzonej posesji, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji miejsca.

FOTEX   
FIRMA PRYWATNA
Anna Dymek   
Ul. Ks. Skorupki 62
05-091 Ząbki
NIP: 125-011-90-04

Tel/fax. 022 781-43-05
e-mail: recepcja@noclegi-fotex.pl

www.noclegi-fotex.pl
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