Dom Literatury w Warszawie zaprasza

Dom Literatury w Warszawie mieści się w jednym z najbardziej reprezentacyjnych
punktów stolicy, w samym sercu starej Warszawy – przy ulicy Krakowskie Przedmieście
87/89, tuż przy placu Zamkowym, naprzeciwko Zamku Królewskiego. Zajmuje dwie
zabytkowe kamienice: Prażmowskich i Johna. Z okien Domu Literatury rozpościera się
wspaniały widok na Stare Miasto, Mariensztat, Trasę W-Z i Wisłę oraz starą Pragę i Stadion
Narodowy. To jedyne miejsce w stolicy, gdzie Kolumna Zygmunta zagląda wprost do okien.

Do dyspozycji gości jest trzynaście przestronnych i gustownie urządzonych pokoi
gościnnych: jeden apartament dwupokojowy dla 2-4 osób, jeden pokój trzyosobowy oraz
pokoje jedno- i dwuosobowe.
Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki, TV oraz WiFi. Do dyspozycji gości jest również
winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W cenie pokoju oferowane jest
śniadanie serwowane w mieszczącej się na parterze Domu Literatury restauracji „Literatka”.
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Możemy przyjąć od 24 do 28 osób.

Pokoje

Widok z naszych okien

Ceny (brutto) pokoju mieszczą się w następujących przedziałach:
Pokój 1 osobowy - od 220 zł do 270 zł/pokój
Pokój 2 osobowy - od 390 zł/pokój do 510 zł/apartament

W celu dokonania rezerwacji pokoi prosimy o kontakt:
tel.: 22 635 04 04 (24h)
e-mail: rezerwacja@fundacjadl.com

Serdecznie zapraszamy!
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Sala konferencyjna ART DÉCO w Domu Literatury

Sala Konferencyjna znajduje się na pierwszym piętrze Domu Literatury. Jest to jedyne
w stolicy, niepowtarzalne w skali Polski wnętrze, zachowane w kształcie integralnego
projektu w stylu art déco z oryginalnymi rozwiązaniami amfiteatralnej widowni, oświetlenia,
drewnianego wykończenia elementów interieru sali i sceny. Sala, mogąca pomieścić do 180
osób, od lat służy spotkaniom i festiwalom literackim, zgromadzeniom publicznym,
konferencjom naukowym, celom edukacyjnym i biznesowym. Gościła w trzech ostatnich
ćwierćwieczach najwybitniejsze postaci kultury polskiej i znakomitych przedstawicieli
literatur obcych. Występowali tu wielokrotnie i występują najwięksi polscy poeci, prozaicy
i dramatopisarze; eseiści, publicyści i myśliciele, ludzie sztuki, teatru i filmu. W odbywających
się w Sali konferencjach i spotkaniach uczestniczą też osobistości świata polityki.

Salę można wynająć w celu zorganizowania konferencji, szkolenia, itp., a także spotkań
i uroczystości połączonych z koktajlem czy bankietem.
Mieści do 180 osób, wyposażona jest w sprzęt audiowizualny i dostępna także dla osób
niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje na temat warunków wynajmu sali konferencyjnej:
tel.: 22 828 39 20, e-mail: fundacja@fundacjadl.com
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