
 

 
 

Accommodation

 

Warsaw Head offers free accommodation in a Rowing Village for up to 10 crews near the

boathouse of Towarzystwo Wisła Dla Wioślarzy - Wał Miedzeszyński 399 street.

Free accommodation will be provided according to the registration order.

FREE accommodation in the Rowing Village

We invite you to stay in our Rowing Village which will be a temporary accommodation center

build to house up to 10 crews. The Village will be situated near TWDW club, right next to the

river bank and it will consist of military tents with camp-beds for each guest. Each crew will

get a separate tent for up to 10-11 people. Please bring your sleeping bags! Staying in the

Village gives an opportunity to meet and integrate with other rowers visiting Warsaw for the

race. 

The Village will be equipped with sanitary facilities - showers and toilets.

The Village is our budget solution for crews that are keen on integration after racing and on

spending a warm night near the river. 

If you prefer a place of higher standard, please feel free to scan a wide variety of Warsaw

hotels and hostels.

Here are some hotels nearby Vistula and TWDW club:

a) Adventura hostel - http://adventura.waw.pl/pl/home

b) Hostel LL20 - http://www.ll20.eu/

c) Ibis  Budget  Warszawa  Centrum -  www.accorhotels.com/pl/hotel-6401-ibis-budget-

warszawa-centrum/index.shtml

d) Airbnb.com, Booking.com

If you have any questions feel free to contact us. 



Zakwaterowanie

Warsaw Head oferuje darmowy nocleg w Wiosce Wioślarskiej, mogący pomieścić do 10

osad. Wioska będzie zbudowana na przystani Towarzystwa Wisła Dla Wioślarzy - ul. Wał

Miedzeszyński 399.

O przyznaniu darmowego noclegu decyduje kolejność zgłoszeń.

DARMOWY nocleg w Wiosce Wioślarskiej

Zapraszamy  do  nocowania  w  naszej  Wioski  Wioślarskiej,  która  będzie  miasteczkiem

namiotowym mogącym pomieścić do 10 osad. Wioska będzie rozstawiona przy klubie

TWDW, tuż nad brzegiem rzeki i składać się będzie z namiotów wojskowych z łóżkami

polowymi i materacami. Każdy namiot przeznaczony jest dla jednej osady (10-11 osób).

Proszę zabrać śpiwory!

Wioska  wioślarska  to  idealne  miejsce  na  poznanie  zagranicznych  osad  i  integrację  ze

środowiskiem wioślarskim.

Wioska dysponuje zapleczem sanitarnym (prysznice i toalety).

Postaramy  się  zapewnić  jak  najbardziej  komfortowe  warunki  noclegowe,  jednak  jeżeli

wolicie wyższy standard i komfort, zachęcamy do rezerwacji hoteli blisko Wisły i mostu

Łazienkowskiego.

Niektóre z hoteli znajdujących się blisko:

a) Adventura hostel - http://adventura.waw.pl/pl/home

b) Hostel LL20 - http://www.ll20.eu/

c) Ibis Budget Warszawa Centrum - www.accorhotels.com/pl/hotel-6401-ibis-budget-

warszawa-centrum/index.shtml

d) Airbnb.com, Booking.com

Polecamy również znajdowanie noclegów poprzez portale takie jak Airbnb.com,

booking.com

W razie jakichkolwiek pytań, związanych z noclegiem czy dojazdem, służymy pomocą.
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