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Hotel „WARSZAWA” SPA & RESORT *** 
AUGUSTÓW
należy do programu Polish Prestige Hotels & Resorts, położony nad brzegiem 
jeziora Necko, na zalesionym terenie, nazwa jest sentymentalnym odwoła-
niem do samochodu marki Warszawa, produkowanego przez Fabrykę Samo-
chodów Osobowych, która była pierwszym właścicielem obiektu hotelowego.
Zakwaterowanie: komfortowo wyposażone pokoje 1, 2 i 3 os. oraz 
apartamenty (za dopłata na zapytanie).  Możliwość jednej dostawki w 
formie łóżka ruchomego w pokoju 2 lub 3 osobowym. 
Do dyspozycji gości: restauracja z zimowymi ogrodami i tarasem let-
nim, drink bar oraz nowocześnie wyposażone 3 sale konferencyjne, 
hotelowe SPA (masaże, zabiegi na twarz i ciało, sauny - fińska, parowa, 
grota solna, solarium), pokój ćwiczeń, jacuzzi, plaża z leżakami i przy-
stań jachtowa, wypożyczalnia sprzętu motorowodnego - łodzie moto-
rowe, skutery wodne, żaglówki, kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne, 
boisko do piłki siatkowej, wypożyczalnia rowerów, ognisko, grill, bilard, 
pokój zabaw dla dzieci, 2 place zabaw. Hotel posiada udogodnienia dla 
dzieci (łóżeczka, przewijaki, podgrzewacze do butelek i inne). 
W cenie każdego pobytu: wstęp do strefy Wellness (basen rekre-
acyjny, strefa relaksu, tepidarium, sauna sucha), strefy fitness, 20% 
rabat na gastronomię.
Informacje dodatkowe: Obiekt przyjmuje zwierzęta domowe – do-
datkowa opłata. Wi-fi. Dzieci do 5 lat bez świadczeń – GRATIS. Parking 
strzeżony – 35,-zł/noc. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
WARSZAWA

POLWAR

„WARSZAWA” 
CENA ZA 1 NOC

01-28.10.22 
01-10.11.22 

13.11-22.12.22 
min. 2 noce

DOR/2/2P 335
DZ(5-15)/DOS/2P 225

DOR/1/2P 439
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/augustow/warszawa-spa-and-resort-hotel-.html
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miasto jest położone w zachodniej części Równiny Augustowskiej, wcho-
dzącej w skład Pojezierza Litewskiego, nad rzeką Nettą, pomiędzy jezio-
rami Necko, Białym i Sajno, od wschodu, południa i północy otoczony 
jest Puszczą Augustowską, w niedalekiej odległości od przejść granicz-
nych z Litwą i z Białorusią.
Jest również znanym uzdrowiskiem posiadającym udokumentowane 
torfy ze złoża „Kolnica” zaliczone do kopalin leczniczych podstawowych 
oraz leczącym choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologicz-
ne, choroby naczyń obwodowych, osteoporozę.
Uzdrowisko Augustów posiada park zdrojowy z ścieżką zdrowia o dłu-
gości o długości 1000 m.
Można tutaj także podziwiać: Kanał Augustowski, Starą Pocztę, Oficerski 
Yacht Club, Park miejski na Rynku Zygmunta Augusta, Kamienice przy 
Rynku (1800-1801)–najstarszych w pełni zachowany budynek w mie-
ście, oraz wiele innych.
Ponadto Augustów to najważniejszy ośrodek turystyczny i wypoczynko-
wy na obszarze Puszczy Augustowskiej (ze stanicą wodną); Są tu liczne 
wypożyczalnie sprzętu wodnego, plaże, atrakcje turystyczne (m.in. tor 
do jazdy na nartach wodnych o długości 740 m, statki wycieczkowe itp.). 

AUGUSTÓW


