
FUNKCJONALNOŚĆ
I PARAMETRY
TECHNICZNE OBIEKTU

� SALE KONFERENCYJNE
SALA 1
Powierzchnia całkowita: 77 mkw.
Pojemność: 45 os. (ust. teatralne), 24 os.
(ust. klasowe), 16 os. (boardroom), 22 os.
(podkowa), 30 os. (bankiet), 24 os. (kabaret)

SALA 2
Powierzchnia całkowita: 61 mkw.
Pojemność: 40 os. (ust. teatralne), 20 os.
(ust. klasowe), 14 os. (boardroom), 18 os.
(podkowa), 40 os. (koktajl), 30 os. (bankiet),
24 os. (kabaret)

SALA 3/4/5
Powierzchnia całkowita: 62 mkw.
Pojemność: 40 os. (ust. teatralne), 20 os.
(ust. klasowe), 14 os. (boardroom), 18 os.
(podkowa), 40 os. (koktajl), 30 os. (bankiet),
24 os. (kabaret)

SALA 6
Powierzchnia całkowita: 57 mkw.
Pojemność: 40 os. (ust. teatralne), 20 os.
(ust. klasowe), 14 os. (boardroom), 18 os.
(podkowa), 40 os. (koktajl), 30 os. (bankiet),
24 os. (kabaret)

SALA 7
Powierzchnia całkowita: 50 mkw.
Pojemność: 35 os. (ust. teatralne), 20 os.
(ust. klasowe), 14 os. (boardroom), 18 os.
(podkowa), 40 os. (koktajl), 30 os. (bankiet),
24 os. (kabaret)

� SALE BALOWE
SALA BALOWA A/B
Powierzchnia całkowita: 130 mkw.
Wymiary: 9,1 x 14,3 m; Wysokość: 5,2 m;
Pojemność: 110 os. (ust. teatralne), 45 os.
(ust. klasowe), 50 os. (podkowa), 120 os.
(koktajl), 60 os. (bankiet), 48 os. (kabaret)

SALA BALOWA C/D
Powierzchnia całkowita: 65 mkw.
Wymiary: 9,2 x 7,1 m; Wysokość: 5,2 m;
Pojemność: 40 os. (ust. teatralne), 30 os.
(ust. klasowe), 18 os. (boardroom), 24 os.
(podkowa), 60 os. (koktajl), 30 os. (bankiet),
24 os. (kabaret)

SALA BALOWA A+B
Powierzchnia całkowita: 261 mkw.
Wymiary: 18,3 x 14,3 m; Wysokość: 5,2 m;
Pojemność: 220 os. (ust. teatralne), 90 os.
(ust. klasowe), 100 os. (podkowa), 240 os.
(koktajl), 120 os. (bankiet), 96 os. (kabaret)

SALA BALOWA C+D
Powierzchnia całkowita: 131 mkw.
Wymiary: 9,2 x 14,3 m; Wysokość: 5,2 m;
Pojemność: 80 os. (ust. teatralne), 60 os.
(ust. klasowe), 50 os. (podkowa), 120 os.
(koktajl), 60 os. (bankiet), 48 os. (kabaret)

SALA BALOWA A+B+C+D
Powierzchnia całkowita: 400 mkw.
Wymiary: 28 x 14,3 m; Wysokość: 5,2 m;
Pojemność: 340 os. (ust. teatralne), 220 os.
(ust. klasowe), 150 os. (podkowa), 400 os.
(koktajl), 240 os. (bankiet), 160 os. (kabaret)

daje też możliwość organizacji lifestylowej
części imprezy na zewnątrz. Z kolei sale kon-
ferencyjne, przeznaczone do spotkań bizne-
sowych, organizacji warsztatów i szkoleń
da się z łatwością połączyć, w kilku różnych
konfiguracjach. Tworzenie rozmaitych usta-
wień, w tym ustawień warsztatowych z wy-
korzystaniem puf i poduszek, pomaga pobu-
dzić kreatywność uczestników spotkań.
Wzdłuż sal konferencyjnych biegnie oddziel-
ne foyer, w którym – w zależności od potrzeb
– hotel przygotowuje strefę relaksu lub ser-
wuje przerwy kawowe i lunche.

#RENMEETINGS
Tym, co wyróżnia hotel Renaissance jest

też tzw. #RENMeetings, czyli koncepcja po-
legająca na przedstawieniu klientom propo-
zycji zorganizowania zwykłego spotkania
w niezwykły sposób. Składają się na nią trzy
elementy: aplikacja do planowania spotkań
– tych zawodowych i tych prywatnych, któ-
ra ułatwia połączenie potrzeb i oczekiwań
gości z pomysłami i możliwościami hotelu.
Aby stworzyć odpowiednią atmosferę wyda-
rzenia meeting planerzy mogą korzystać
z kontaktów, jakie hotel posiada z różnymi
muzykami i artystami. Co więcej mają moż-
liwość komponowania, wraz z barmanami
i szefem kuchni, listy mających znaleźć się
w menu potraw i napojów. Drugi filar
#RENMeetings to doświadczenie, które
angażuje wszystkie zmysły poprzez wyko-
rzystanie kreatywne zabawek umieszczo-
nych na stołach podczas przygotowywanych
w hotelu wydarzeń. Nie bez znaczenia jest
też sam design obiektu i jego sal, nawiązu-
jący do polskiego wzornictwa z lat 60. oraz
międzywojennego modernizmu. I wreszcie
smak, o który dba szef kuchni restauracji
Challenge ‘32 – Andrzej Bryk. Trzeci ele-

ment #RENMeetings to pierwiastek lokal-
ny – jak w każdym hotelu Renaissance – tak
i w Renaissance Warsaw Airport, powiąza-
nia z miejscem można odnaleźć nie tylko
w architekturze wnętrz czy w kuchni hotelu,
ale również w osobie tzw. nawigatorów
– przewodników po kameralnych koncer-
tach, prywatnych wernisażach i innych im-
prezach, które odbywają się w stolicy.

DODATKOWE ATRAKCJE
Goście, którzy mogą zostać w hotelu nieco

dłużej powinni wziąć udział w codziennym
rytuale miksologicznym, czyli przygotowa-
niu wieczornego aperitifu przez jednego
z barmanów nGin Baru. Barmani, bazując
na lokalnych produktach, mieszają skład-
niki, opowiadając ich historię, a następnie
częstują gości przygotowanym ponczem.
Raz w tygodniu – w środy – nGin Bar zmie-
nia się w muzyczny lounge, gdzie DJ lub DJ
z instrumentalistą grają dźwięki elektro-
nicznych scen europejskich.

Hotel Renaissance to wciąż nowe i zupeł-
nie nowatorskie miejsce na mapie Warszawy.
To oczywiście nie jedyny hotel pięciogwiazd-
kowy w mieście, ale jak podkreślają, to je-
dyne pięć gwiazdek w zupełnie bezprete-
nsjonalnym lifestylowym wydaniu. O ile
od godz. 8 do 17 hotel funkcjonuje w rytmie
biznesu, to od godz. 17 do 8 jego przestrzenie
zmieniają się w miejsce sprzyjające rozmo-
wom, odprężeniu i przyjemności.

opr. ŁK

23
THINK

MICE

#RENMEETINGS TO NOWA FORMA ORGANIZACJI SPOTKAŃ BIZNESOWYCH
PROPONOWANA PRZEZ HOTELE MARKI RENAISSANCE. DLACZEGO WARTO SIĘ NIĄ

ZAINTERESOWAĆ I NA CZYM DOKŁADNIE ONA POLEGA? TEGO DOWIEDZĄ SIĘ KLIENCI
PIĘCIOGWIAZDKOWEGO RENAISSANCE WARSAW AIRPORT.

RENAISSANCE WARSAW
AIRPORT HOTEL

� KONTAKT
Renaissance Warsaw Airport Hotel
ul. Żwirki i Wigury 1H
00-906 Warszawa
tel. +48 22 164 70 00
fax +48 22 164 70 50

Renaissance Warsaw Airport sieci Mar-
riott został otwarty w kwietniu 2018 r. jako
pierwszy obiekt tej marki w Polsce. W hote-
lu, oprócz 225 pokoi, strefy wellness i SPA
z basenem, restauracji i baru, jest również
– a może przede wszystkim – obszerna i wie-
lofunkcyjna przestrzeń konferencyjna.
Składa się na nią sala balowa o powierzch-
ni 400 mkw. i wysokości 5,25 m, a także

osiem sal konferencyjnych o łącznej po-
wierzchni 844 mkw.

WIELE KOMBINACJI
Salę balową w łatwy sposób można podzie-

lić na cztery mniejsze powierzchnie, z któ-
rych każda wyposażona jest w oddzielny
rzutnik i system multimedialny. Przestrzeń
sali balowej jako całości robi wrażenie,

zwłaszcza przy wykorzystaniu systemu
świetlnego, dzięki któremu na suficie i głów-
nej ścianie może zostać wyświetlonych
16 mln kombinacji różnych kolorów. Pozwa-
la to organizatorom na tworzenie prak-
tycznie dowolnego nastroju wydarzeń, bez
konieczności wypożyczania dodatkowego,
specjalistycznego sprzętu. W lecie foyer sali
balowej połączone bezpośrednio z tarasem,

��  THINK VENUE – PROMOCJA
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