
W naszej ofercie posiadamy 40 apartamentów o różnych 
standardach:

         12 x Apartament typu Studio
         22 x Apartament typu Superior
         6 x Apartament typu Deluxe

Każdy apartament jest samodzielnym, w pełni wyposażonym mieszka-
niem z dostępem do sieci WiFi, które stanowi znakomitą alternatywę 
dla tradycyjnego hotelu.  

W ofercie posiadamy również miejsca parkingowe w garażu podziem-
nym oraz pakiety śniadaniowe i lunchowe.

OFERTA WYNAJMU 
APARTAMENTÓW

Warsaw Design Apartments to apartamenty w nowo-
czesnych budynkach zlokalizowanych na osiedlu            
19. Dzielnica przy ulicy Kolejowej w zacisznej części 
Warszawy. Na osiedlu znajdują się sklepy spożywcze, 
lokale gastronomiczne i usługowe, a także fitness club.

Warsaw Design Apartments to nowoczesne apartamenty, które zostały stworzone z myślą o osobach 
poszukujących komfortowych miejsc noclegowych w Warszawie. 

Dzięki bliskości stacji metra Rondo Daszyńskiego oraz stacji PKP Warszawa Ochota z naszych aparta-
mentów można szybko dostać się w każde miejsce Warszawy, jak również poza miasto. 

Wysoko ocenione przez Klientów:
+ 48 535 208 045 
reservations@warsawdesignapartments.pl
www.warsawdesignapartments.pl

WD Apartments Sp. z o.o 
NIP: 521-361-54-61
 REGON: 144778558  
Numer KRS: 0000394840
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