KARTA GOŚCIA
DOMU LITERATURY
Drogi Gościu,
cieszymy się, że wybrałeś na wypoczynek nasze Pokoje Gościnne w Domu Literatury. Wierzymy,
że będziesz zadowolony z naszej gościnności i wkrótce odwiedzisz nas ponownie.
Każdy, kto się u nas zatrzyma, może otrzymać bezpłatną Kartę Gościa (Karta Gościa wydawana jest
przez Recepcję). Jej posiadanie umożliwi Tobie korzystanie ze zniżek w różnych placówkach
kulturalnych oraz punktów usługowych. Z czasem będziemy powiększać listę współpracujących
z nami instytucji.

Dziś proponujemy następujące zniżki:
INSTYTUCJE KULTURALNE:
1) Przedstawienia Teatru Scena – w zależności od spektaklu od 30% do 50 % zniżki.
2) Koncerty Chopinowskie - Time For Chopin. Cena biletu na koncert to 60 zł. Posiadacze Karty
Gościa Domu Literatury mogą kupić bilety za 40 zł.
USŁUGI:
1) Restauracja Literatka – 20 % zniżki na wszystkie posiłki.
2) Kwiaciarnia „Zamkowa” - PL. Zamkowy 1A – 10 % zniżki, na zakupy powyżej 100 zł – 15%
zniżki na hasło „Dom Literatury”.
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Zniżki dla Gości Domu Literatury

INSTYTUCJE KULTURALNE:

1 ) Teatr Scena
Teatr Scena to nowe miejsce teatralne w Warszawie. SCENA mieści się w niezwykłej
modernistycznej sali, zaprojektowanej przez Wandę Telakowską - wielką twórczynię
polskiego wzornictwa. Sala znajduje się w Domu Literatury przy Krakowskim
Przedmieściu 87/89, naprzeciwko Zamku Królewskiego. SCENA to kameralna przestrzeń
dialogu łączącego widzów i aktorów, w którym słowo ma wagę, barwę i dźwięk.
Repertuar znajduje się tutaj: www.teatrscena.pl
Nasi Goście mogą liczyć na zniżki od 30 % do 50% ceny biletu.

2) Koncerty Chopinowskie – Time For Chopin.
Dwie charyzmatyczne dziewczyny wpadły na świetny pomysł i przygotowały
cykl niezwykłych multimedialnych koncertów chopinowskich na Starym Mieście w
Warszawie:
“Time for Chopin”
Połączenie utworów Chopina, białego fortepianu, warszawskiej Starówki, a przede
wszystkim obecność na scenie Katarzyny Kraszewskiej, (wspaniałej i niezwykle
utalentowanej pianistki) to uczta dźwięków i emocji, które na długo zostaną w Twojej
pamięci.
Cena biletu na koncert to 60 zł. Posiadacze Karty Gościa Domu Literatury mogą kupić
bilety za 40 zł.
Strona internetowa: www.timeforchopin.pl

USŁUGI:

1) Restauracja Literatka – Rabat 20 %

Literatka to legendarne miejsce na mapie Warszawy. Mieszcząca się w Domu
Literatury restauracja przy Krakowskim Przedmieściu od lat gości ludzi kultury, sztuki,
warszawiaków i turystów. To idealne miejsce na odpoczynek i wspaniały posiłek dla
każdego spacerowicza przemierzającego pełne uroku miejsca naszej stolicy.
Strona internetowa: www.literatka.com.pl

2) Kwiaciarnia „Zamkowa”

- PL. Zamkowy 1A – 10 % zniżki. Zakupy powyżej 100 zł – 15% zniżki na hasło „Dom Literatury”.

Strona internetowa: www.kwiaciarniaplaczamkowy.pl
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