
 

 
 
 

Nowoczesny obiekt w centrum Wilanowa oddaje do użytku 64 w pełni wyposażone apartamenty, stworzone z myślą o komfortowym zakwaterowaniu studentów w 
apartamentach 1 oraz 2 osobowych. 
Przestronne kawalerki od 21m2 z panoramicznymi oknami, lub większe apartamenty 40m2 mogą pomieścić do 2 osób, zachowując komfort pobytu na najwyższym 
poziomie. Zapraszamy do skorzystania z oferty wyżywienia, które nasi goście oceniają jako „ wyśmienite” 
Korzystne usytuowanie historyczne oraz bliskość terenów spacerowych i zielonych, sprawiają, że jesteśmy chętnie wybieraną destynacją weekendową bądź wakacyjną. Mile 
widziani są u nas również czworonożni pupile naszych gości – nie ma więc potrzeby, aby podczas rekreacyjnych pobytów rozstawać się z nimi na dłużej. 

 

APARTMENT OPIS/ FEATURES WYPOSAŻENIE/ EQUIPMENT  USŁUGI W CENIE/ 

SERVICES INCLUDED 

USŁUGI DODATKOWO PŁATNE/ SERVICES EXTRA 

PAID 

CENA 

MIESIECZNA/ 

MONTHLY RATE 

STUDIO 

20sqm 

Mini-apartament 

podwójnym łożem 

małżeńskim, aneks 

kuchenny, łazienka z 

prysznicem, biurko 

 

 
Mini-apartment with 

double bed,  

kitchenette, bathroom 

with walk-in shower, 

desk 

Biurko, klimatyzacja, sejf, 40’tv LED, 

telefon, zestaw do parzenia kawy i 

herbaty, zestaw podstawowych 

kosmetyków, suszarka do włosów, 

kuchenka mikrofalowa, lodówka, płyta 

grzewcza, czajnik elektryczny, toster, 

zastawa stołowa, suszarka,  

 
Desk, air-condition, safe deposit, 40’TV 

LED, coffee and tea facilitates, basic 

cosmetics, hairdryer, microwave, 

refrigerator, a ceramic hob, toaster, 

china-ware, pots and pans, cups,  

Media 

Internet 

Concierge 24h 

TV 

Asysta techniczna 

Siłownia 

Dostęp do pralni 

Sprzątanie po 

wymeldowaniu w cenie 

 
Media 

Internet 

Concierge 24h 

Engineering assistance 

Gym 

Access to laundry room 

Cleaning service after 

departure 

 

Śniadanie pakietowe/ 28 PLN 

Lunch Il Morso/ od 23 PLN 

Parking/34 PLN/ dzień, 199 PLN/ miesiąc 

Sprzątanie 50 PLN/ jednorazowe 

Wymiana pościeli i ręcznikow/ 50 PLN jednorazowe 

Zakwaterowanie zwierzęcia/ jednorazowa oplata 250 

PLN 

 

 
Breakfast Package / 28 PLN 

Lunch Il Morso/ from 23 PLN 

Parking/ 34 PLN, day, 199 PLN/ month 

Cleaning service 50 PLN/ 

Changing bedlinen and towels 50 PLN 

Accomodation for pet/ onetime payment 250 PLN 

 

 

 

 

 

 

 

1 890 PLN – 1 

pax 

 

2 090 PLN – 2 

pax 

STUDIO 

DELUX 

37sqm 

Sypialnia z 

podwójnym łożem 

małżeńskim połączona 

z salonem z aneksem 

kuchennym, łazienka 

z prysznicem 

 

 
Bedroom with double 

bed connected with 

living room with 

kitchenette, bathroom 

with walk-in shower 

Biurko, klimatyzacja, sejf, 40’tv LED, 

telefon, zestaw do parzenia kawy i 

herbaty, zestaw podstawowych 

kosmetyków, suszarka do włosów, 

kuchenka mikrofalowa, lodówka, płyta 

grzewcza, czajnik elektryczny, toster, 

zastawa stołowa, suszarka, sofa 

podwójna rozkładana, fotel 

 
Desk, air-condition, safe deposit, 40’TV 

LED, coffee and tea facilitates, basic 

cosmetics, hairdryer, microwave, 

refrigerator, a ceramic hob, toaster, 

china-ware, pots and pans, cups, 

double sofa bed, armchair 

 

 

 

 

 

 

2 990 PLN- 1 pax 

3 490 PLN- 2 pax 

 
 
Kontakt: daria.nojak@platinumresidence.com lub +48512314507 

mailto:daria.nojak@platinumresidence.com


Zalety zakwaterowania w budynku rezydencyjnym PLATINUM HOTE; & RESIDENCE WILANÓW ***: 
 

-niezależny budynek zlokalizowany na tyłach obiektu PLATINUM HOTEL & RESIDENCE WILANÓW, posiadający własną przestrzeń biologicznie czynną z ogrodem oraz 
strefą wypoczynkową  
- daleko od ruchliwej ulicy w sąsiedztwie szkół oraz osiedli mieszkalnych w samym sercu Wilanowa 
- 24 godzinna recepcja oraz ochrona na terenie budynku 

- w pełni klimatyzowane , nowoczesne apartamenty 
- możliwość wyboru apartamentu z podwójnym łożem małżeńskim lub dwoma pojedynczymi łóżkami 
- możliwość zamówienia serwisu technicznego w cenie, oraz odpłatnie sprzątania wraz z wymianą pościeli 
- przystanek autobusowy w pobliżu hotelu, a także własny parking w cenie 199 PLN  
- winda w budynku 
- budynek posiada apartamenty przystosowane również dla osób niepełnosprawnych 
- w czynszu zawarte wszelkiego rodzaju opłaty z tytułu eksploatacji a także utrzymania porządku w przestrzeniach wspólnych 

- pokój siłownia dostępny dla gości  

- restauracja czynna na miejscu oferująca śniadania, lunche, kolacje, oraz bar 
 
STUDIO 20 mkw 
 

   
 

 STUDIO DELUXE 37 mkw   

 


