
NAJWSPANIALSZE 

HOTELE W POLSCE 



REZYDENCJA LUXURY HOTEL, PIEKARY ŚLĄSKIE  

Rezydencja Luxury Hotel**** to nie tylko 

czterogwiazdkowy butikowy hotel, odznaczany 

w prestiżowych konkursach, ale również 

miejsce niepowtarzalne, jedyne w swoim 

rodzaju - idealna kompozycja komfortu, piękna 

i dobrego smaku. 

Obiekt doskonały do organizacji spotkań 

biznesowych na najwyższym szczeblu, 

konferencji, bankietów i prywatnych przyjęć. 

Dyrektorem tego hotelu jest Ewa Góra 

Ewa Góra szefuje hotelowi od 2,5 roku.  



HOTEL BRISTOL, A LUXURY COLLECTION HOTEL, 

WARSZAWA 
pięciogwiazdkowy hotel w Warszawie znajdujący się przy 

ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, położony w 

sąsiedztwie Pałacu Prezydenckiego. Jest najdroższym i 

najstarszym działającym hotelem w Warszawie[1].  

Mieszczą się w nim m.in. dwie restauracje, dwie sale 

bankietowe, centrum biznesu (10 sal), biblioteka, basen, 

solarium, sauna, łaźnia parowa oraz siłownia. Część 

wnętrz posiada secesyjną dekorację.  

Ogłoszono konkurs na projekt hotelu, na 

który wpłynęło 17 prac. W listopadzie 

1898 sąd konkursowy (skład: Józef 

Dziekoński, Kazimierz Loeve, Stefan 

Schyller) ogłosił wyniki. Laureatami zostali: 

Tadeusz Stryjeński i Franciszek Mączyński. 

Zwycięski projekt przedstawiał budynek w 

stylu secesyjnym. Jednak Towarzystwo 

Akcyjne Budowy i Prowadzenia Hotelów 

zdecydowało się na jego przerobienie. 

Pracę tę zlecono Władysławowi 

Marconiemu, który zmienił charakter 

elewacji na neorenesansową, a formę 

budynku na monumentalną. Secesyjny 

wystrój wnętrz został zamówiony u Otto 

Wagnera młodszego[1].  
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POLONIA PALACE HOTEL  

W Hotelu Polonia Palace czeka na Ciebie 206 

eleganckich pokoi i apartamentów z 

nowoczesnym wyposażeniem i 

bezpłatnym dostępem do WiFi. Nasz 

warszawski hotel oferuje wygodne pokoje, w 

tym 3 przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Miłośnicy klasycznych 

wnętrz docenią Apartament Angielski z 

niezwykłym widokiem na Warszawę.  

Projekt hotelu wyszedł z pracowni dwóch 

architektów: Józefa Holewińskiego i Juliusza 

Nagórskiego. Budowę wykonała firma inż. 

Stanisława Puka[1]. Po wiedeńskim, 

secesyjnym Bristolu był to pierwszy budynek w 

Warszawie niemal „żywcem” przeniesiony z 

Paryża, począwszy od charakterystycznego, 

mansardowego dachu po ludwikowskie meble 

we francuskiej restauracji, którą obsługiwali 

kelnerzy znad Sekwany 
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METROPOLITAN BOUTIQUE HOTEL, KRAKÓW 
Metropolitan Boutique Hotel**** zaprasza do samego 

serca Krakowa, miasta tętniącego życiem i kulturą. Hotel 

znajduje się w pięknie odrestaurowanych kamienicach, 

położonych na szlaku łączącym Rynek Główny z 

Kazimierzem - jedną z najstarszych i najpopularniejszych 

części Krakowa. Od Zamku na Wawelu, Rynku Głównego 

oraz innych największych atrakcji turystycznych miasta 

dzieli nas zaledwie krótki spacer. Umiejętne połączenie 

historii, eleganckich i nowoczesnych wnętrz, doskonałej 

lokalizacji i profesjonalnej obsługi sprawia, że hotel jest 

wspaniałym miejscem do wypoczynku i pobytów 

biznesowych. 



ODYSSEY CLUBHOTEL WELLNESS & SPA, KIELCE 

Wkomponowany w otoczenie lasu i łąk Hotel Odyssey 

wyróżnia niezwykłe położenie tuż pod szczytem góry z 

widokami na piękną panoramę świętokrzyskiego 

krajobrazu i położonego w oddali miasta Kielce. 

Kameralny charakter wnętrz i niewielka ilość pokoi w 

stosunku do dużej powierzchni SPA zapewnia 

niespotykany komfort, intymność i dyskrecję. Szczególny 

komfort wypoczynku w Odyssey zapewnia jego kameralny 

charakter i wysoki poziom obsługi. 



ANDEL'S HOTEL LODZ, ŁÓDŹ 

Hotel Vienna House Andel’s Lodz robi 

wrażenie pod każdym względem – 

wyróżnia się zabytkową fasadą z 

czerwonej cegły oraz doskonałą 

lokalizacją. Obiekt mieści się w budynku 

dawnego zakładu tkackiego na terenie 

Manufaktury, największego w mieście 

centrum handlowo-usługowo-

rozrywkowego. Unikalną architekturę 

hotelu cechuje umiejętne połączenie 

kolorów i formy, designu i materiałów, 

ciepła i gościnności.  

W 2009 hotel został nagrodzony przez European Hotel 

Design Awards w kategorii „Architektura Roku: 

przebudowa istniejącego budynku na hotel”[4].  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andel%E2%80%99s_Hotel_%C5%81%C3%B3d%C5%BA


HILTON GDAŃSK 
Hilton Gdańsk usytuowany jest nad 

Motławą, z widokiem na 

piętnastowieczny Żuraw-

najsłynniejszy symbol Gdańska. Od 

Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy 

dzieli go zaledwie półgodzinna 

przejażdżka samochodem. Jest on z 

pewnością najlepszym wyborem dla 

podróżujących służbowo, jak i dla 

Gości odpoczywających od swoich 

codziennych obowiązków. 

Właścicelem hotelu jest Jan Wójcikiewicz[1] 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hilton_Gda%C5%84sk


RADISSON BLU HOTEL, GDAŃSK 
Radisson Blu Hotel, Gdansk wita gości 

w dynamicznym portowym mieście nad 

Bałtykiem — tylko 15 kilometrów od Portu 

Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy (GDN). 

Położony na Starym Mieście hotel zachwyca 

historyczną fasadą, a jego wnętrze zaskakuje 

współczesnym stylem i udogodnieniami, 

takimi jak szybki i bezpłatny bezprzewodowy 

dostęp do Internetu w całym 

hotelu.Właścicielem jest  Rezydent S.A., 

Warszawa 



HOTEL RÓŻANY GAJ, GDYNIA 
Zlokalizowany w najbardziej 

prestiżowej dzielnicy Gdyni, Kamienna 

Góra, w otoczeniu bogatej roślinności 

oraz luksusowych, nadmorskich willi. 

Hotel Różany Gaj położony jest przy 

nadmorskim bulwarze w ekskluzywnej 

dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni. Oferuje on 

saunę, kryty basen oraz wannę z 

hydromasażem. Ten ekologiczny obiekt 

wykorzystuje energię słoneczną. 



REGENT WARSAW HOTEL, WARSZAWA, POLSKA  

  

 Luksusowy Regent Warsaw Hotel oferuje 

stylowe pokoje z fantastycznym widokiem na 

Park Lazienki. W obiekcie znajduje się 246 

klasycznych pokoi. 

Budynek został wzniesiony według projektu 

Jerzego Czyża, Leszka Klajnerta i Tomasza 

Tomaszewskiego z PBPA Projekt – Polsko-

Belgijskiego Biura Projektowego[1]. Budowa 

zakończyła się w 2001.  
Chętnie odwiedzany przez gości z całego świata 

Regent Warsaw Hotel zapewnia niepowtarzalne 

wrażenia z pobytu w samym centrum Warszawy. 

Nasz elegancki, 5-gwiazdkowy hotel to doskonałe 

miejsce, żeby zatrzymać się podczas pobytu w 

intrygującej stolicy Polski. Zaledwie kilkuminutowy 

spacer dzieli ul. Belwederską 23, przy której mieści 

się Regent Warsaw Hotel, od malowniczego Parku 

Łazienki Królewskie, łatwo dostępnych jest również 

wiele innych atrakcji stolicy, co doceniają goście 

odwiedzający Warszawę zarówno w celach 

turystycznych, jak i biznesowych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Regent_Warsaw_Hotel



