Przytulny hotel z restauracją pod Warszawą
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"Doskonałe miejsce na weekendowy wypoczynek w gronie najbliższych lub rodzinną
uroczystość, gdzie naprawdę dobrze zjesz!" - właśnie tak mówią o nas klienci, którzy mieli
okazję odwiedzić hotel Amigo pod Warszawą.

"Doskonałe miejsce na weekendowy wypoczynek w gronie najbliższych lub rodzinną uroczystość,
gdzie naprawdę dobrze zjesz!" - właśnie tak mówią o nas klienci, którzy mieli okazję odwiedzić hotel
Amigo pod Warszawą. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni, ponieważ bardzo liczymy się z każdą
opinią!
Zależy nam na tym, aby nasz hotel pod Warszawą kojarzył się z relaksem, możliwością
zregenerowania sił po całym ciężkim tygodniu pracy, świetną kuchnią i niezapomnianą rodzinną
atmosferą. Specjalizujemy się także w organizowaniu ważnych wydarzeń rodzinnych i biznesowych.
Pewnie sam przyznasz, że świetnie byłoby urządzić przyjęcie weselne, chrzciny, komunię w
przytulnym miejscu. Z dala od tego codziennego hałasu, w którym żyjesz na co dzień. Każdy przecież
potrzebuje oderwać się od wielkiego miasta, tłoku i ciągłej gonitwy, aby pobyć w bardziej spokojnym
miejscu otoczonym piękną zielenią, Ty także! Nasz hotel daje Ci taką możliwość.
Dodatkowo wszystkim imprezom okolicznościowym organizowanym w hotelu Amigo, towarzyszy
świetna oprawa muzyczna oraz profesjonalna obsługa. Chcemy w 100% spełniać oczekiwania

klientów. Dotyczy to również wystroju pomieszczenia, w którym odbywa się impreza, dlatego dbamy
o każdy szczegół związany z dekoracjami.
Zapewniamy noclegi w konfiguracji jedno i dwuosobowych, ale na Twoje życzenie możemy dostawić
dodatkowe łóżka w pokojach!

Kameralny hotelik pod Warszawą może pochwalić się
świetną kuchnią!
Nasza restauracja słynie z tego, że wszystkie posiłki przygotowywane są z należytą starannością i
wkładane jest w nie bardzo dużo serca. Dzieje się tak dlatego, że zatrudniamy w swoim zespole
prawdziwych kucharzy z powołania z wieloletnim doświadczeniem, dla których gotowanie to
ogromna pasja i sposób na życie. Wyróżnia nas to na tle konkurencji. Poza prywatnymi gośćmi, naszą
restaurację hotelową często odwiedzają klienci korporacji, którzy chociaż na chwilę chcą się
wyrwać z centrum i zjeść dobry posiłek w kameralnym miejscu.Nigdzie w okolicy nie skosztujesz tak
pysznych dań, jak u nas!
To jednak nie wszystko co ma do zaoferowania to miejsce. Wchodząc do restauracji poczujesz
cudowny, aromatyczny zapach świeżo parzonej kawy, który unosi się w całym pomieszczeniu. To
kawiarnia hotelowa, która powstała z myślą o tych klientach hotelu Amigo, którzy odwiedzają nas
tylko na chwilę i mają ochotę na pyszny ciepły napój i słodki poczęstunek. Zdradzimy Ci, że często
właśnie z tego powodu odwiedzają nasz hotel nawet kilka razy w tygodniu! Świeżutkie ciasto jest w
stanie skusić każdego!

Hotel Amigo serwuje catering dla klientów!
To kolejne udogodnienie dla naszych klientów! Jeżeli jesteś zapracowany i nie wystarcza Ci czasu na
samodzielne przygotowanie posiłków, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Nasza kuchnia specjalizuje się
w polskich daniach. Z pewnością decydując się na catering naszego hotelu poczujesz się tak, jakbyś
jadł obiad u swojej mamy! Gwarantujemy Ci, że będziesz zachwycony!
Oczywiście pamiętamy także o osobach pracujących w korporacji, które chcą złożyć zamówienie
grupowe z dowozem do pracy. Chętnie dostarczymy nasze dania do pobliskich miejscowości:
Hipolitów, Nowy Konik, Okuniew, Zakręt, Zagórze, Halinów, a nawet do dzielnicy Wesoła pod
Warszawą.

Przestronna restauracja hotelowa blisko centrum miasta
Często przyszli goście pytają nas o to, jak daleko położony jest hotel od centrum Warszawy. Jadąc
samochodem jesteś w stanie dotrzeć do hotelu Amigo w zaledwie kilka minut. To naprawdę blisko!
Uwierz nam, że warto przejechać te kilka kilometrów więcej i mieć pewność, że zjesz pyszne posiłki
(naszą specjalnością są też zdrowe, pożywne śniadania), odpoczniesz i przede wszystkim będziesz
mógł spędzić czas na świeżym powietrzu. Blisko hotelu znajdziesz dużo ciekawych miejsc na
rodzinny spacer. Niektórzy zabierają na weekendowy wypoczynek rower, żeby objechać całą okolicę.
Jeżeli zdecydujesz się przyjechać tutaj chociaż raz, na pewno będziesz powracał i tak jak pozostali
goście polecał hotel innym!
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