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Szukasz wyjątkowego miejsca na szkolenie, 
konferencję lub inną okazję?  

U nas znajdziesz wszystko, co potrzebne  
- stylowe wnętrza, przyjazną atmosferę 

 i doskonały serwis. To właśnie Four Points  
by Sheraton Warsaw Mokotów.

Zainspiruj uczestników spotkania w naszej stylowej przestrzeni konferencyjnej.

Dzięki doskonałej obsłudze zapewnimy efektywne spotkanie  

zarówno na małe jak i duże wydarzenia . Nasze sale konferencyjne  

o łącznej powierzchni 350 m kw mogą pomieścić do 250 osób.  

Wszystkie posiadają dostęp do światła dziennego,  

szybki i bezprzewodowy Internet oraz nowoczesny sprzęt audiowizualny.

Po całodziennym spotkaniu goście mogą wypocząć w naszych przytulnych  

i komfortowych pokojach, urządzonych w stylu modern vintage i wyposażonych 

w wygodne łóżka Four Points by Sheraton Four Comfort Bed. Wieczorny relaks 

zapewni 55-calowy telewizor HD z wbudowanym Chromecast’em i aplikacjami 

Youtube i Netflix oraz bezpłatny dostęp do Internetu. We wszystkich pokojach 

przygotowaliśmy ponadto zestaw do parzenia kawy i herbaty, 

 sejf oraz żelazko z deską do prasowania.

Nasz hotel położony jest w sercu biznesowej części Warszawy, w pobliżu 

wielu biurowców Mokotowa. Zaledwie kilka minut drogi dzieli nas od znanego 

centrum handlowego – Galerii Mokotów. Posiadamy tez dogodne połączenie 

z centrum miasta, gdzie można się zrelaksować po owocnym spotkaniu. 

Jesteśmy także dogodnie zlokalizowani w pobliżu głównych dróg wyjazdowych 

z miasta oraz lotniska Fryderyka Chopina. 

SPOTKAJMY SIĘ  
W FOUR POINTS 

BY SHERATON 
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SALA Powierzchnia m2 Wymiary m Wysokość m T/S Classroom Cabaret U/S H/S Dining Boardroom

Balance 250 11 x 23 3 250 125 120 72 84 180  

Balance I 76 11 x 6,7 3 70 35 32 24 28 48   

Balance II 83 11 x 7,5 3 80 40 40 24 28 60  

Balance III 83 11 x 7,5 3 80 40 40 24 28 60  

Harmony 50 7 x 7 3 45 20 24 16 20 36  

Relax 50 7 x 7 3 0 0 0 0 0 0 12

POKOJE KING TWIN QUEEN Total

CLASSIC 41 120 12 173

DELUXE 12  12

EXECUTIVE 3   3

SUITE 2  2

Niebanalne kulinaria

Niezależnie od tego jakie śniadania lubisz, nasza bogata oferta śniadaniowa to 

wymarzony początek Twojego dnia.W ofercie lunchowej znajdziesz codzien-

nie inną, ciekawą propozycję, jesteśmy także otwarci na specjalne życzenia 

i każdą ofertę dostosujemy do Twoich potrzeb.Pełen wrażeń dzień zakończ 

odpoczywając w gronie znajomych w naszym przytulnym barze, oferującym 

szeroki wybór sezonowych lokalnych piw kraftowych.

A ponadto

Nasza bogato wyposażona siłownia jest dla Ciebie dostępna całą dobę. W strefie 

aerobowej możesz skorzystać z bieżni, rowerków, orbitreku i wioślarza. Strefa 

siłowa wyposażona została w ławeczki, hantle i ketle a w strefie do rozciągania 

znajdziesz drabinki, taśmy, maty i piłki. Sprzęt prestiżowej marki Technogym 

wyposażony jest dodatkowo w nowoczesne udogodnienia multimedialne.  

Dla spragnionych relaksu przygotowaliśmy również saunę fińską.©2018 Marriott International, Inc. All Right Reserved.


