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Najważniejsze Informacje

RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL
Inspirowany dorobkiem polskiego modernizmu lat 50. i 60. hotel 
dysponuje 225 pokojami, w tym 11 luksusowymi apartamentami. 
Do dyspozycji gości jest także nowoczesne zaplecze eventowe, 
basen, sauny, strefa fitness i strefa SPA.

RESTAURACJA
W hotelu znajduje się Restauracja “Challenge ‘32”, która 
w zależności od konfiguracji może pomieścić do 123 osób. Stylowe 
i nastrojowe wnętrze doskonale współgra z menu opracowanym 
przez Szefa Kuchni, który odkrywa na nowo staropolskie receptury 
i serwuje je w nowoczesnym wydaniu.

PARKING
Hotel dysponuje parkingiem, który dla Pary Młodej oraz Gości 
jest bezpłatny. Standardowa stawka za parkowanie wynosi
100 PLN/doba lub 10 PLN/godzina.

DOJAZD
Renaissance Warsaw Airport Hotel mieści się kilkadziesiąt 
kroków od hali odlotów Lotniska Fryderyka Chopina, 
25 minut jazdy od centrum Warszawy.

O HOTELU

Marka Renaissance, należąca do 
sieci Marriott International to 160 
pięciogwiazdkowych hoteli rozlokowanych 
na całym świecie. Renaissance to 
hotel stworzony dla odkrywców, którzy 
uwielbiają miejsca inspirowane lokalną 
historią, kulturą i sztuką. Każda podróż 
jest okazją do odkrycia czegoś nowego, 
dlatego też 160 hoteli marki Renaissace 
łączą wysokie standary marki, ale dzieli je 
unikalność architektury i wystroju.

Zobacz film: bit.ly/PoznajRenaissance

http://bit.ly/PoznajRenaissance
http://bit.ly/PoznajRenaissance


4

RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL· ŻWIRKI I WIGURY 1H · 00-906 WARSZAWA· t. 48 22 164 7000 · renaissancewarszawa.pl

Wesele
  W STYLU RENAISSANCE®

SCHODY PARADNE I FOYER
Wstęp do przyjęcia weselnego powinien mieć wyjątkową 
oprawę. Schody prowadzące na piętro eventowe,  
to idealne miejsce na pamiątkowe zdjęcie.
Z kolei w przestronnym foyer Para Młoda będzie mogła 
powitać gości.

SALA BALOWA
Ponad 400 metrów kwadratowych przestrzeni, 5,25 metra 
wysokości, oszałamiający system podświetlenia sufitu
oraz głównej ściany, to tylko niektóre z zalet czyniących 
salę balową w Renaissance Warsaw Airport Hotel idealnym 
miejscem na duże przyjęcia weselne, nawet do 250 osób. 

TARAS
Przestronny i stylowy taras zlokalizowany naprzeciwko 
sali balowej, to doskonałe miejsce na organizację 
dodatkowego bufetu lub strefy odpoczynku w letnie dni.

ZAPLECZE TECHNICZNE
Bezprzewodowy system audio/video, sufit i ściana LED 
w sali balowej, parkiet do tańca, podest dla DJ’a 
lub zespołu muzycznego, wsparcie doświadczonych 
techników, wszystkie te elementy gwarantujemy w ramach 
pakietu weselnego.

NASZE MOŻLIWOŚCI

ADD ART TO YOUR WEDDING.

Zaplecze eventowe w Renaissance 
Warsaw Airport Hotel to jedna 
z najnowocześniejszych i najbardziej 
stylowych przestrzeni tego typu 
w Warszawie. Dzięki powierzchni 
liczącej ponad 800 metrów 
kwadratowych, jesteśmy gotowi na 
organizację przyjęcia weselnego dla 
250 gości.

Oczaruj wszystkich niezwykłymi 
wnętrzami, perfekcyjnie dobranymi 
meblami oraz dodatkami, które 
dodadzą szyku każdemu wydarzeniu. 
Zamień przyjęcie weselne w dzieło 
sztuki audiowizualnej, dzięki grze świateł 
na suficie sali balowej 
i zaawansowanemu systemowi AV. 
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WNĘTRZA
Stylowe wnętrza restauracji “Challenge ‘32” to przestrzeń, 
która doda szyku każdej uroczystości weselnej. To również 
niezwykła możliwość podglądania pracy kucharzy 
w otwartej kuchni. Na przyjęcia wymagające nieco 
bardziej intymnej atmosfery czeka private dinning room. 
Restauracja może pomieścić do 123 osób.

SZEF KUCHNI ANDRZEJ BRYK
Jeden z najlepszych szefów kuchni w Europie  
oraz wieloletni współpracownik sieci Marriott International.  
Po ukończeniu szkół gastronomicznych i cukierniczych 
swoje szlify zdobywał na wielu szkoleniach takich jak: 
Marriott Impact, Navigating Through Change, Chef’s 
Excellence Certification i Total Quality Management.

KUCHNIA
Pasją naszego Szefa Kuchni jest odkrywanie na nowo 
staropolskich receptur i przygotowywanie ich 
w nowoczesnej formule. Kulinarna podróż w 
“Challenge ‘32” to gwarancja uczty dla wszystkich 
zmysłów.

RESTAURACJA CHALLENGE ‘32

NAZWA Z HISTORIĄ W TLE.

W 1932 roku Franciszek Żwirko 
i Stanisław Wigura dokonali 
spektakularnego wyczynu, który 
do dziś uważany jest za pierwszy 
sukces polskiego lotnictwa. Odnieśli 
zwycięstwo w wymagających 
zawodach lotniczych Challenge 
1932, podczas których samolotem 
RWD-6 przemierzyli szlak o długości 
7363,2 km, który wiódł wokół Europy. 

Nazwa Challenge ‘32 to nie tylko 
wspomnienie tego niezwykłego 
wydarzenia, ale również obietnica 
niezwykłej kulinarnej podróży w którą 
zapraszamy naszych gości.
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Sala balowa z nakrytymi stołami, parkiet do tańca,   
podest dla zespołu lub DJ’a
Staropolskie powitanie chlebem i solą połączone  
z toastem
Autorskie kompozycje dań serwowanych do stołu
Dania w formie bufetu w drugiej części wieczoru
Tort weselny autorstwa hotelowego cukiernika
Pakiet napojów bezalkoholowych
Pakiet napoi alkoholowych
Bezpłatny parking dla Młodej Pary i Gości weselnych
Nocleg dla Młodej Pary ze śniadaniem w Club Lounge 
z widokiem na lotnisko oraz dostępem do strefy wellness
Specjalne ceny pokoi dla gości weselnych
Śniadania dla gości nocujących w hotelu serwowane  
w Restauracji Challenge’32 w godzinach 05.00 do 11.00

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

DISCOVER THE EXPERIENCE.

Stylowe wnętrza, doskonała kuchnia, 
pięciogwiazdkowy serwis oraz 
konsultant wyprzedzający oczekiwania, 
to atrybuty, które sprawią, że Twoje 
wesele w Renaissance Warsaw Airport 
Hotel będzie niezapomniane, zarówno 
dla Ciebie jak i dla Twoich gości.

Zobacz film: bit.ly/RenaissanceEvent

http://bit.ly/RenaissanceEvent
http://RenaissanceEvent
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Możliwość skorzystania z bazy specjalistów polecanych 
do organizacji przyjęć weselnych: florystka, fotograf, 
operator, technik sceniczny, zespół, DJ
Dostęp do zintegrowanych rzutników i ekranów na 
których Państwo  Młodzi mogą wyświetlać swoje 
materiały foto/video.
Możliwość próby pierwszego tańca
Możliwość realizacji sesji ślubnej w stylowych wnętrzach 
hotelu
Zaaranżowana salka zabaw dla najmłodszych
Wczesny check-in i późny check-out dla Pary Młodej 

Dodatkowo, wzbogacając ofertę możemy 
zaproponować: 
stację z lodami tajskimi
stację gotowania “live”
drink bar prowadzony przez laureatów konkursów 
barmańskich z naszego nGin Baru
efekty świetlne i specjalne na sali balowej

DLA PAŃSTWA MŁODYCH

THIS IS YOUR NIGHT.

Doskonale zdajemy sobie sprawę 
z tego, że dla Państwa Młodych 
przyjęcie weselne rozpoczyna się już na 
etapie planowania. Wieczór wesela jest 
miłym zwieńczeniem przygotowań.  
Z przyjemnoscią wesprzemy je 
i zwrócimy uwagę na najdrobniejsze 
detale.
Jeśli masz dodatkowe potrzeby 
lub pomysły, powiedz o nich naszemu 
konsultantowi.
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GALA W STYLU POLSKIM - 350 PLN /os.

Menu serwowane
Tatar z łososia z dodatkami: marynowanymi pieczarkami, 
cebulą, ogórkiem konserwowym na sosie musztardowym
Żurek z białymi warzywami boczkiem i jajkiem
Kaczka pieczona z majerankiem podana z pieczonymi 
ziemniakami, modrą kapustą i z sosem żurawinowym
Szarlotka z lodami waniliowymi i sosem malinowym

Przekąski i sałatki na stołach
Wybór wędlin podanych z piklami
Pieczone mięsa z sosami: musztardowym, chrzanowym i tysiąca 
wysp
Wybór polskich ryb wędzonych z sosem miodowo-koperkowym
Tatar z pstrąga z plasterkami ogórka i różowym pieprzem
Pieczona pierś z indyka z sosem żurawinowym
Terrina z kaczki z rodzynkami i sosem wiśniowym
Pieczony schab po warszawsku z musem chrzanowym
Sałatka jarzynowa z majonezem, 
Sałatka ziemniaczana z boczkiem
Sałatka z papryki i szyjek rakowych z sosem koperkowym

Bufet z daniami gorącymi
Krem z pieczonych borowików z oliwą czosnkową
Szaszłyk z karkówki wieprzowej w sosie musztardowym 
Zrazy wołowe z sosem grzybowym
Filet z dorsza z sosem koperkowym
Pierogi z kapustą i grzybami, 
Ziemniaki pieczone z majerankiem
Warzywa pieczone z miodem i tymiankiem

Bufet z deserami
Tradycyjny sernik
Makowiec
Mini pączki
Piernik z czekoladą
Comber nasączony wiśniówką
Ciasto piaskowe z jagodami
Kremówka z wiśniami
Sałatka owocowa z jogurtem i miętą

Menu serwowane nocne
Barszcz czerwony z uszkami

Gulasz myśliwski z kopytkami 

Napoje bezalkoholowe
woda mineralna, soki owocowe (3 rodzaje), Pepsi-Cola, 
Fanta, Sprite, Tonic, kawa, herbata

Napoje alkoholowe
Wino: Białe - Sauvignon Blanc, Casas Patronales, Maule Valley 
Chile lub Doca Rioja, Navajas Blanco, Bodegas Navajas ; 
Czerwone - Cabernet Sauvignon, Casa Patronales, Chucaro, 
Chile lub Rioja, Bodegas  Navajas, Hiszpania, Piwo Żywiec 
(również bezalkoholowe), Wódka Ostoya, Wyborowa oraz 
Żubrówka Bizon Gras

Cena brutto dla grup od 50 do 250 gości. 
Dzieci do 6 lat bezpłatnie. 
Dzieci 6-12 lat 50% zniżki.
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GALA W STYLU EUROPEJSKIM - 380 PLN /os.

Menu serwowane
Tatar z wędzonego łososia na szpinakowym quiche  
z sosem pomarańczowym z szafranem
Krem szparagowy z oliwą truflową i chipsem z chleba
Plastry pieczonej polędwicy wołowej podanej z zapiekanymi 
ziemniakami, grillowanymi warzywami, sosem borowikowym  
i sałatką z rukoli i pomidorków koktajlowych
Tiramisu z płatkami z mlecznej czekolady

Przekąski i sałatki na stołach
Pomidory z mozzarellą, bazylią i sosem balsamicznym
Grillowane warzywa z oliwkami
Tarta ze szpinakiem, karczochami i suszonymi pomidorami
Trio z wędzonego łososia z sosem miodowo-koperkowym
Wybór śledzi z sosem musztardowym
Carpaccio wołowe z rukolą i parmezanem
Płatki cielęciny z sosem kaparowym z anchois
Grillowana pierś z kurczaka z sosem Cezara i sałata rzymską 
Sałatka z kozim serem szpinakiem i orzechami włoskimi
Sałatka grecka z serem feta i oliwkami
Sałatka z makaronem farfalle, salami i suszonymi pomidorami

Bufet z daniami gorącymi
Zupa cebulowa z grzankami serowymi
Polędwiczka wieprzowa z sosem rozmarynowym
Filet z łososia z sosem z karczochów
Opiekane ziemniaki z rozmarynem
Warzywa grillowane z masłem ziołowym
Makaron penne z sosem z pieczonych borowików

Bufet z deserami
Mus malinowy z białą czekoladą
Trufla z sosem waniliowym
Tarta jabłkowa z karmelem i rozmarynem 
Torcik czarny las z wiśniami i bitą śmietaną
Mini Tiramisu
Ciasto cytrynowe z bezą
Pudding śmietankowy
Sałatka owocowa z winem Porto 

Menu serwowane nocne
Barszcz czerwony z uszkami
Gulasz myśliwski z kopytkami 

Napoje bezalkoholowe
woda mineralna, soki owocowe (3 rodzaje), Pepsi-Cola, 
Fanta, Sprite, Tonic, kawa, herbata

Napoje alkoholowe
Wino: Białe - Sauvignon Blanc, Casas Patronales, Maule Valley 
Chile lub Doca Rioja, Navajas Blanco, Bodegas Navajas ; 
Czerwone - Cabernet Sauvignon, Casa Patronales, Chucaro, 
Chile lub Rioja, Bodegas  Navajas, Hiszpania, Piwo Żywiec 
(również bezalkoholowe), Wódka Ostoya, Wyborowa oraz 
Żubrówka Bizon Gras

Cena brutto dla grup od 50 do 250 gości. 
Dzieci do 6 lat bezpłatnie. 
Dzieci 6-12 lat 50% zniżki.
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GALA “DOOKOŁA ŚWIATA” - 400 PLN /os.

Menu serwowane
Lekko opiekany tuńczyk z sałatką z ogórka, młodego szpinaku  
i sosu Teriyaki
Zupa tom yum z warzywnymi pierożkami won ton i dymką
Kaczka pekińska z ryżem jaśminowym, kapustą bokchoy, zielona 
fasolką, kiełkami mung i sosem pomarańczowym chili
Sernik z sera ricotta z sosem mango

Przekąski i sałatki na stołach
Roladki z ciasta ryżowego z warzywami i sosem sezamowym
Polędwiczka wieprzowa z sosem z wiśni i imbiru
Wędzona pierś z indyka z sosem mandarynkowym z chili
Trio z wędzonego łososia z sosem limonowym z trawą cytrynową
Sataye z kurczaka z sosem orzechowym
Pieczony schab w przyprawie gyros z sosem jogurtowo-
czosnkowym
Quiche ze szpinakiem i serem pleśniowym
Sałatka z krewetkami, makaronem sojowym i mango
Sałatka z piersi z kurczaka z ananasem i chili
Sałatka z tuńczyka z groszkiem cukrowym, kiełkami mung  
i sosem słodko ostrym

Bufet z daniami gorącymi
Zupa krem z pieczonych pomidorów z Pesto bazyliowym
Szaszłyki z polędwiczki wieprzowej marynowanej w przyprawie  
5 smaków z sosem hoisin
Pierś z kurczaka z sosem bbq, 
Okoń nilowy z sosem cytrynowo-imbirowym
Filet z mahi mahi z sosem czerwonym curry
Tortilla z grillowanymi warzywami z pikantnym sosem 
pomidorowym
Zielone warzywa z sosem pieprzowo-czosnkowym
Ziemniaki zapiekane ze śmietaną i parmezanem

Bufet z deserami
Mus truskawkowy
Brownie z sosem waniliowym
Tarta z gruszką i czekoladą
Mus toffi z sosem wiśniowym
Wybór kruchych ciasteczek
Panna cotta z sosem malinowym
Pudding waniliowy
Sałatka owocowa
 

Menu serwowane nocne
Meksykańska zupa gulaszowa z fasolą
Filet z halibuta podany z polentą ze szpinakiem, grillowaną 
cukinią i sosem szafranowym

Napoje bezalkoholowe
woda mineralna, soki owocowe (3 rodzaje), Pepsi-Cola, 
Fanta, Sprite, Tonic, kawa, herbata

Napoje alkoholowe
Wino: Białe - Sauvignon Blanc, Casas Patronales, Maule Valley 
Chile lub Doca Rioja, Navajas Blanco, Bodegas Navajas ; 
Czerwone - Cabernet Sauvignon, Casa Patronales, Chucaro, 
Chile lub Rioja, Bodegas  Navajas, Hiszpania, Piwo Żywiec 
(również bezalkoholowe), Wódka Ostoya, Wyborowa oraz 
Żubrówka Bizon Gras

Cena brutto dla grup od 50 do 250 gości. 
Dzieci do 6 lat bezpłatnie. 
Dzieci 6-12 lat 50% zniżki.
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Skontaktuj się:

Telefon: +48 164 7184 
E-mail: sales@renaissance.waw.pl


