Hostel Evotel to wyjątkowo przyjazne i przytulne miejsce oraz świetna baza
noclegowa. Hostel usytuowany jest w cichej i spokojnej części Zielonki, zaledwie
16 km od centrum Warszawy. Dysponujemy 39. wygodnymi i przyjemnymi
pokojami w zróżnicowanym standardzie i przystępnych cenach. Wszystkie pokoje
wyposażone są w telewizory, bezpłatny dostęp do Internetu, lodówkę oraz
telefon. Na ostatnim piętrze znajduje się ogólnodostępna kuchnia oddana do
dyspozycji naszych gości.
W naszym Hostelu znajduje się również RESTAURACJA otwarta dla naszych gości
do ostatniego klienta! Zawsze serwujemy świeże i pyszne dania obiadowe,
sałatki, pasty, napoje alkoholowe, bezalkoholowe oraz Piekielną Pizzę, cieszącą
się doskonała opinią w całej okolicy.

OFERTA NOCLEGOWA Z WYŻYWIENIEM
NOCLEGI:
Pokój 4 os. STANDARD – 190 zł/doba /6 pokoi
(1 łóżko piętrowe/ możliwość wykorzystania przez 3 osoby w cenie pokoju 3 osobowego)

Pokój 3 os. STANDARD – 165 zł/doba/ 3 pokoje
(1 łózko piętrowe, możliwość wykorzystania przez 2 osoby w cenie pokoju 2 osobowego)

Pokój 2 os. STANDARD – 135 zł/doba/3 pokoje
Pokój 1 os. STANDARD – 110 zł/doba/3 pokoje

Pokój 3 os. PREMIUM – 200 zł/doba/2 pokoje
Pokój 2 os. PREMIUM – 160 zł/doba/ 3 pokoje
Pokój 1 os. PREMIUM – 130 zł/doba/ 1 pokój
Pokój 3 os. EKONOMICZNY (z ogólnodostępną toaletą) – 130 zł/doba/13 pokoi
Pokój 2 os. EKONOMICZNY (z ogólnodostępną toaletą) – 110zł/doba/2 pokoje

WYŻYWIENIE
Oferujemy Państwu bogate śniadanie w formie bufetu szwedzkiego.
Śniadanie – 25 zł/os.
• Naleśniki z pieczonymi jabłkami i twarogiem z wanilią, jajecznica lub jaja
sadzone, parówki lub kiełbasa z cebulką, sałatka jarzynowa, świeże pieczywo,
masło, dżem, miód, trzy rodzaje wędlin, mięsa pieczyste pieczone przez
naszych kucharzy, ser żółty, ser camembert, ser biały, jajka na twardo z pastą
pieczarkową i szczypiorkową, tymbaliki drobiowe, pomidory, ogórki, sałatka
sezonowa, rogaliki z ciasta francuskiego lub ciasto sezonowe. Kawa, herbata,
woda, sok.

Pokój 3 osobowy STANDARD

Pokój 2 osobowy STANDARD

Pokój 2 osobowy PREMIUM

