


Port Wisła
   Powierzchnia:  150 + 220 m taras 

Lokal Port Wisła                               
mieści się na urokliwej     
i zielonej Saskiej Kępie    
w pobliżu Stadionu 
Narodowego. Budynek 
wolno stojący, otoczony 
od Wisły lasem.                                
Brak sąsiadów, umożliwia  
huczne imprezy do 
białego rana. Zapraszamy 
do zapoznania się z naszą 
ofertą . 



Port Wisła  S
 

Lokal Port Wisła to idealne miejsce na organizację urodzin, imprez firmowych i okolicznościowych.

Nasze atuty to: świetna lokalizacja, wolno stojący budynek, brak sąsiadów oraz możliwość 
imprezowania do samego rana bez obawy na głośno grającą muzykę. 



Lokal Port Wisła posiada: dwa bary, lodówkę, zamrażarkę, stoły cateringowe i coctailowe, dwie 
łazienki, kanapy, kominek, pokój socjalny dla solenizanta, profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie, 
konsolę DJ-ską, dostęp do Internetu, Wi-Fi oraz możliwość puszczania muzyki z telefonu.

  Port Wisła 



- nagłośnienie Disco

- oświetlenie Disco

-  kominek 

- morskie Bulaje 

- peryskop z widokiem na Pałac 
Kultury 

- peryskop z widokiem na Stadion 
Narodowy 

- Szklana Weranda - palarnia

- huśtawka w suficie 

- Latarnia Morska  

- parkiet do tańczenia .

Atrakcje w lokalu:





Port Wisła - Elementy artystyczne lokalu



Port Wisła - Elementy artystyczne lokalu



Port Wisła - Elementy artystyczne lokalu



Na naszej Szklanej Werandzie  poczujesz 
namacalny klimat Słonecznej Grecji 

oraz Nadmorskiej Bryz.         
-  kącik ze stolikiem ,,Słoneczna Grecja"

-  kącik ,,Koło Sternika"

   Szklana Weranda

   
Pow. 30m2



Ścianka zdjęciowa ,, Exotic Wings” Ścianka  ,,Tukany w Ogrodzie”

Ścianki zdjęciowe w Porcie Wisła to idealne miejsce na niezapomniane i pamiątkowe zdjęcia z Twoich urodzin.



Atrakcje na tarasie

- biała Pergola 30m2

- ścianka zdjęciowa ,,Skrzydła''

- ścianka Zdjęciowa ”Tukany w Ogrodzie,,

- możliwość grilla

 Taras z widokiem na Stadion Narodowy 220 m2

Nasza Biała Pergola, umiejscowiona na drewnianym tarasie, wśród otaczających drzew z widokiem na Stadion Narodowy,
to dodatkowe i idealne miejsce na grilla oraz mile spędzone chwile wśród dzikiej przyrody.



- Barman

- Ochrona

- Fotograf

- Obsługa video

- DJ

- Kelner

- Osoba sprzątająca na sali

Port Wisła - Obsługa

Na Państwa życzenie, w lokalu Port Wisła, 
możemy zapewnić profesjonalną obsługę.



Port Wisła - Catering 



      Port Wisła - Catering - Dania z Grilla



     Stoły cateringowe, Stoły coctailowe, Krzesła 
VIP, Obrusy, Podgrzewacz VIP, Podgrzewacz na 
zupę, Podgrzewacz na wodę, Dyspenser na 
wodę  10l

Port Wisła - Dodatkowe wyposażenie saliPort Wisła - Dodatkowe atrakcje

  Lasery, Dymy, Tort do zdjęć, Oświetlenie LED, 
Oświetlenie DISCO, Czerwony Dywan. Maskotka 
Hello Kitty, Ekran Projekcyjny, Rzutnik 
Nagłośnienie, Fajerwerki, Ferrari,e, Beczka Piwa, 
Nalewak do piwa.



    Specjalnie dla Państwa, przygotowaliśmy dodatkową, ekskluzywną, klimatyzowaną przestrzeń na każdą okazję.
Pow. 30m2    VIP Room Gallery 



Aby dokonać rezerwacji, należy spotkać się na 
miejscu w Lokalu mieszczącym się na ul. Wał 
Miedzeszyński 407 /100m od Mostu 
Poniatowskiego, wpłacić zaliczkę i podpisać 
umowę.

Pozostałe kwestie dotyczące organizacji tj.: DJ, 
barman, fotograf, ochrona, open bar, catering, itp. 
do uzgodnienia na miejscu.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, chętnie na 
nie odpowiem.

tel: 513-516-513

e-mail: info@portwisla.pl

strona: www.portwisla.pl

Lokal : 150 m2

Vip Room: 30 m2

Oszklona Weranda: 30 m2

Taras: z widokiem na Stadion Narodowy: 200 m2   

Parking: 300 m2

Ilość osób w lokalu: od 20 do 100 osób.

Czas najmu lokalu: 10h / 18.00-4.00 rano, lub do 
uzgodnienia. 

Wynajęcia lokalu na wyłączność 

Port Wisła - Ogólne Informację

Zapraszamy do kontaktu

http://www.portwisla.pl/


Dojazd do lokalu:

Bezpośredni dojazd 
autem pod sam lokal. 
Zjazd pod Mostem 
Poniatowskiego w dół 
na parking w stronę 
Wisły.

Dojazd tramwajem do 
Ronda Waszyngtona i 
spacerkiem w dół lub 
dojazd metrem do 
Stadionu Narodowego.

Dojazd do lokalu - parking YouTube -LINK

https://www.youtube.com/watch?v=n7kZFMDsGx4
https://www.youtube.com/watch?v=n7kZFMDsGx4


Znajdziesz Nas na YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=GsIR
XCs9e04&list=PLMpdzKxYWA1P_f6MJRb
P5O-7TtUL_fwa2 

i na Facebooku:
https://www.facebook.com/lokalportwisla 

https://www.youtube.com/watch?v=GsIRXCs9e04&list=PLMpdzKxYWA1P_f6MJRbP5O-7TtUL_fwa2
https://www.youtube.com/watch?v=GsIRXCs9e04&list=PLMpdzKxYWA1P_f6MJRbP5O-7TtUL_fwa2
https://www.youtube.com/watch?v=GsIRXCs9e04&list=PLMpdzKxYWA1P_f6MJRbP5O-7TtUL_fwa2
https://www.facebook.com/lokalportwisla


ZAPRASZAMY !


