
 
 

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 
Z WYŻYWIENIEM 

Hostel Evotel to wyjątkowo przyjazne i przytulne miejsce oraz świetna 

baza noclegowa dla grup zorganizowanych. Hostel usytuowany jest w 
cichej i spokojnej części Zielonki, zaledwie 16 km od centrum 

Warszawy z wygodnym dojazdem do m.in.: 
Centrum Nauki Kopernik – 15 km 

Muzeum Powstania Warszawskiego – 19 km 

Łazienek Królewskich - 17 km 
Starego Miasta - 17 km 

Ossowa, Kobyłki, Wołomina – 4, 5, 7 km 

 
Dysponujemy 39 wygodnymi i przyjemnymi pokojami w zróżnicowanym 

standardzie i przystępnych cenach. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizory, bezpłatny dostęp do 

internetu. Na ostatnim piętrze znajduje się ogólnodostępna kuchnia 

oddana do dyspozycji naszych gości. 

W naszym hostelu znajduje się klimatyczna restauracja, gdzie oprócz 

śniadania i obiadokolacji, proponujemy Państwu pyszną kuchnię polską 
i znaną w okolicy piekielnie dobrą pizzę. 

 



WYKAZ POKOI I CENNIK 
 
POKOJE STANDARD 

z łazienką w pokoju 

 
 pokoje 2-osobowe -1 podwójne łózko

(możliwość wykorzystania przez 1 osobę) 

 pokoje 2-osobowe -2 łóżka pojedyncze

 pokoje 3-osobowe -1 pojedyncze łóżko i jedno łóżko piętrowe

 pokoje 4-osobowe -2 pojedyncze łóżka i jedno łóżko piętrowe

 pokój 5-osobowy -1 pojedyncze łóżko i dwa piętrowe 

CENA POKOI STANDARD: 

 
Pokoje 2/3/4 osobowe 

 
 70 zł/os/doba



 
Do pokoi 4 osobowych Standard istnieje możliwość wstawienia 
dostawki. 

 
Pokój jednoosobowy: 

 
 100 zł /doba 





POKOJE PREMIUM 

 

 Apartament - pokój 2-osobowy – 1 podwójne łóżko
(dodatkowo możliwość rozłożenia kanapy) 

 1 pokój 3-osobowy – 3 pojedyncze łóżka (możliwość złączenia)

 1 pokój 3-osobowy – 1 podwójne łóżko, 1 pojedyncze

 2 pokoje 2-osobowe – 2 pojedyncze łóżka

 1 pokój 2-osobowy – 1 podwójne łóżko 

Pokoje Premium - 15 miejsc noclegowych 

CENA POKOI PREMIUM

Pokój jednoosobowy: 

 
 120 zł/doba

 
Pokoje 2/3 osobowe: 

 
 80 zł/os/doba

 
Istnieje możliwość wstawienia dostawek. 

 



RESTAURACJA 

 
ŚNIADANIE 

w formie bufetu szwedzkiego 
25 zł/os. 

 

 naleśniki z twarożkiem na słodko

 jajecznica,

 parówki,

 płatki śniadaniowe z ciepłym lub zimnym mlekiem

 świeże pieczywo,

 masło, dżem, miód,
 trzy rodzaje wędlin, ser żółty, 

 jajka na twardo,

 pomidory, ogórki, 

 
OBIADOKOLACJA 
35 zł/os. 

 
 zupa (400 ml),

 drugie danie,
 sok, kompot lub woda

 
SUCHY PROWIANT 

12 zł/os. 

 
 kanapka, 

 jabłko, 

 sok lub woda 



ATRAKCJE 

 
Wszystkim grupom chcącym miło spędzić wieczór proponujemy 

organizację 

ogniska, grilla lub dyskoteki. Udostępniamy także boisko do siatkówki, 
badmintona 
oraz stół pingpongowy. Podczas gdy młodzież i dzieci bawią się w 

najlepsze 

nauczycielom i opiekunom proponujemy odpoczynek na tarasie gdzie w 

przyjemnej 

atmosferze mogą się relaksować i jednocześnie pilnować 
podopiecznych. 

 
ORGANIZACJA DYSKOTEKI 
od godziny 20.00 do godziny 23.00 

600 zł (oprawa muzyczna w cenie) 

 
OGNISKO 

20 zł/os. Dzieci (do 10 roku życia) 

25 zł/os. młodzież i dorośli 

 
 kiełbaska, 

 ogórki małosolne, 

 pieczywo, 

 musztarda/ketchup, 

 napój 
 
GRILL 

25 zł/os. Dzieci(do 10 roku życia) 
30 zł/os. młodzież i dorośli 

 
Po 2 szt. do wyboru z: 

karkówka, kiełbaska, kaszanka, szaszłyk drobiowy, surówka, 
ogórki małosolne, pieczywo, musztarda, ketchup, napój 

 
 
Przedstawiona oferta jest jedynie naszą propozycją. 

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. 

 
 

GORĄCO ZAPRASZAMY! 



KONTAKT 

Hostel Evotel 

Ul. Południowa 9 
05-220 Zielonka 

 
recepcja@evotel.pl 

Tel. 600-800-954 

www.evotel.pl 

www.piekielnapizza.pl 
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