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P
olacy coraz częściej spędzają 
czas poza domem – weekendy, 
wakacje, ferie zimowe, 

święta, wyjazd służbowy to 
okazje do przemieszczania się 
i zatrzymywania w obiektach 
noclegowych. Coraz bardziej 
zamożni, wymagający i świadomi 
swoich potrzeb, nie zadowalamy 
się już średnim standardem usług 
i zjadliwymi posiłkami. Oczekujemy 

usług adekwatnych do ceny 
i naszych preferencji. Podążając 
za tym trendem, regularnie 
przygotowujemy dla Państwa 
zestawienie najlepszych hoteli 
w poszczególnych kategoriach. Tym 
razem także znajdziecie Państwo 
na naszych łamach 20 hoteli – 5 
oznaczonych pięcioma gwiazdkami, 
5 czterema gwiazdkami, 5 trzema 
gwiazdkami i 5 hoteli butikowych 

– na które naszym zdaniem warto 
zwrócić uwagę, planując swoje 
bliższe i dalsze podróże. Mamy 
nadzieję, że przygotowana przez 
redakcję lista zainspiruje Państwa 
do myślenia o przyjemnym 
oddaleniu od miejsca zamieszkania 
i odpoczynku w ciekawych, 
pozwalających na oddech od 
codzienności i pełen relaks 
miejscach.   
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Hotel Grand Lubicz
Lokalizacja: Ustka

Hotel, oprócz usług uzdrowiskowych, 
oferuje najwyższy standard wypo-
czynku. Obiekt położony na ob-

szarze 2,5 ha posiada 27 458 m² łącznej 
powierzchni użytkowej, w całości zagospo-

darowanej ekskluzywnym wyposażeniem 
o 5-gwiazdkowym standardzie. Jest naj-
większym i najlepiej wyposażonym kom-
pleksem tego typu na Wybrzeżu. Niewiele 
miejsc w tym rejonie może poszczycić się 

podobnym standardem. Grand Lubicz***** 
oferuje komfortowe noclegi, w przepięknie 
urządzonych pokojach. 
Są one klimatyzowane i wyposażone we 
wszystko, co niezbędne do luksusowego 

wypoczynku na wczasach, wakacjach albo 
urlopie nad morzem. Noclegi w hotelu 
przy plaży uatrakcyjni pobyt w strefi e Spa 
& Wellness lub relaks w gabinetach masażu, 
na basenie czy w aquaparku.

Pięciogwiazdkowy H15 Boutique Ho-
tel & Residence to i miejsce niemające 
w Warszawie odpowiednika w swojej 

kategorii. Usytuowana w ścisłym centrum 
zabytkowa kamienica z XIX wieku mieści 
47 nowoczesnych, starannie wykończonych 
i zaprojektowanych pokoi i apartamentów. 
Naszym Gościom oferujemy poziom ob-
sługi i komfortu osiągalny w hotelach o naj-
wyższym standardzie. Imponujące rozmiary 
luksusowo wyposażonych apartamentów 
oraz kameralna atmosfera to doskonała pro-
pozycja dla poszukujących miejsca zarówno 
na krótki wypoczynek, jak i tych przybywa-
jących do stolicy na dłuższy pobyt.

H15 Boutique Hotel 
& Residence
Lokalizacja: Warszawa 

Odyssey ClubHotel Wellness & SPA
Lokalizacja: Dąbrowa k. Kielc

Odyssey – kameralny, pięciogwiazd-
kowy hotel SPA w Górach Świę-
tokrzyskich kieruje swoją ofertę 

głównie do osób poszukujących cieka-
wych form relaksu, wysokiej jakości usług, 
kameralności i dyskrecji. Położony pod 
szczytem porośniętej lasem góry jest do-
skonałym miejscem widokowym z ekspo-
zycją na okoliczne góry, pola i oddalone 
o kilka kilometrów miasto Kielce. Nietu-
zinkową panoramę można podziwiać nie-
mal z każdego miejsca w hotelu, będąc 
zanurzonym w jednym z basenów, z sauny 
czy z tarasu restauracji wyróżnionej za ser-
wowane kulinarne przysmaki w Przewod-
niku Gault&Millau. Muzyka, koncertowe, 
sobotnie wieczory i aranżacja restauracji 
Essence podkreślają jej niekrępujący, klu-
bowy klimat. W części zabiegowej hotelu 
wymagający Gość znajdzie ayurwedę, ma-
saże klasyczne, rytuały z Bali czy Polinezji,  
kąpiele i ekskluzywne zabiegi kosmetyczne, 
a świat basenów i saun pozytywnie zaska-

kuje wypoczywających wielkością basenu, 
mnogością saun, klimatyczną grotą z base-
nem solankowym. Świętokrzyski Odyssey 
od kilku lat plasuje się w pierwszej dzie-
siątce najlepszych hoteli w Polsce wg. oceny 
Gości, użytkowników największego na 
świecie portalu podróżników Tripadvizor.
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Sofi tel Warsaw Victoria to połączenie no-
woczesnego designu z klasyczną francu-
ską elegancją w samym sercu Warszawy. 

Położony w pobliżu Starego Miasta, przy 
Placu Piłsudskiego, Sofi tel Warsaw Victo-
ria oferuje wszystkie atrakcje kulturalne sto-

licy na wyciągnięcie ręki. Nowoczesny wystrój 
wnętrz autorstwa Didiera Gomeza podkre-
śla subtelną elegancję tego kultowego miej-
sca. Na hotelowych gości czeka wspaniały 
wypoczynek w łóżkach Sofi tel MyBedTM 
oraz luksusowe SPA obejmujące siłownię, sa-

lon masażu, saunę oraz pięknie iluminowany 
kryty basen. Serce hotelu stanowi restauracja 
La Brasserie Moderne, gdzie pod kierunkiem 
szefa kuchni Macieja Majewskiego, powstają 
kulinarne arcydzieła łączące bogactwo francu-
skiej tradycji z polskimi akcentami. Wszyst-

kie dania przygotowywane są w otwartej 
kuchni, dzięki której każda wizyta zamienia 
się w ekscytujący pokaz kulinarnego kunsztu. 
Zwieńczeniem tej wyjątkowej przygody są sy-
gnowane koktajle przygotowane przez wy-
śmienitych barmanów w Victoria Lounge Bar.

SOFITEL Warsaw Victoria
Lokalizacja: Warszawa

Dawny, barokowy pałacyk na gdań-
skim wybrzeżu, malowniczo poło-
żony w starej części miasta nad rzeką 

Motławą jest dziś jednym z najpiękniejszych 
hoteli na Pomorzu. Hotel Podewils w Gdań-
sku zachwyca zabytkową architekturą i pie-
czołowicie odrestaurowanym wnętrzem. Nasi 
Goście zrelaksują się u nas w kameralnie urzą-
dzonych pokojach, gdzie antyk przeplata się 
z nowoczesnym komfortem. W naszym ho-
telu nad morzem poczujecie Państwo swo-
bodę domowego zacisza jak i profesjonalnie 

przygotowane sale na spotkania biznesowe. 
Z okien hotelu Podewils można podziwiać 
gdańską przystań jachtową oraz zabytkowy 
żuraw. Okolica zachęca do spacerów, a hotel 
nad morzem należy do Historycznego Szlaku 
Gdańska, z jego urzekającą starówką. Ho-
tel nad morzem Podewils jest idealnym miej-
scem na spotkania biznesowe i konferencje 
w zachodniopomorskim, połączone z kom-
fortowym wypoczynkiem. Jest także wyma-
rzonym miejscem na romantyczny weekend 
nad morzem czy urocze wakacje nad morzem.

Hotel Podewils
Lokalizacja: Gdańsk

Hotele 

Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje
Lokalizacja: Międzyzdroje 

Elegancki hotel turystyczny, usytuowany 
na piaszczystym brzegu Morza Bałtyc-
kiego. Z hotelowych balkonów rozciąga 

się widok na morze oraz dziewicze lasy Woliń-

skiego Parku Narodowego. Atrakcje na plaży 
dla całych rodzin, pełne odprężenie w stre-
fi e spa i wellness oraz aktywne spędzanie czasu 
to jego cechy rozpoznawcze. Podobnie jak 

inne obiekty linii Vienna House, Amber Bal-
tic Międzyzdroje to również indywidualność, 
regionalność i klasa. Hotel oferuje 192 pokoi 
i apartamentów, centrum spa i wellness z ba-

senami, restaurację, bar, kawiarnię, taras z wi-
dokiem na morze, pub z kręgielnią i dyskotekę, 
jak również centrum konferencyjne z 6 salami 
dla 762 osób i 60 miejsc parkingowych. 
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REKLAMA

Hotel Anders w Starych Jabłonkach to 
obiekt położony na Mazurach Za-
chodnich, nad Jeziorem Szeląg Mały, 

w otoczeniu znanych od wieków Lasów Ta-
borskich. Hotel Anders znajduje się na szlaku 
wodnym Kanału Elbląskiego. Wieloletnie do-
świadczenie Hotelu Anders w komplekso-

wej obsłudze gości, znajomość potrzeb branży 
MICE oraz liczne nagrody (Poland 100 Best 
Restaurants 2018, SPA Prestige Awards 2018, 
Produkt Warmia Mazury i inne) podkre-
ślające potencjał organizacyjny obiektu, to 
gwarancja sukcesu każdego spotkania biz-
nesowego. Lokalizacja: 10 km od Ostródy, 

30 km od Olsztyna, 140 km (1,5 godz.) od 
Gdańska, 220 km (2,5 godz.) od Warszawy 
(droga ekspresowa S7, droga krajowa nr 16). 
Zaplecze konferencyjne: 7 sal konferencyj-
nych o łącznej powierzchni 650 m² oraz na-
miot  o powierzchni 450 m² położony na 
plaży z widokiem na jezioro. Rekreacja:  4 

korty tenisa ziemnego, 3 boiska do siatkówki 
plażowej i piłki ręcznej plażowej, plaża i strze-
żone kąpielisko, boisko do piłki nożnej, ro-
wery, sprzęt wodny, kręgielnia, squash, bilard, 
basen wraz z kompleksem saun, jacuzzi, 8 
gabinetów SPA, dyskoteka, liczne miejsca 
ogniskowo-grillowe. 

Hotel Anders
Lokalizacja:Stare Jabłonki 

Hotele 
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Hotel Stamary mieścił się w budynku 
z 1905 roku. Został zbudowany wg 
projektu Eugeniusza Wesołowskiego 

dla pierwszej właścicielki, Marii Budziszew-
skiej. Przez lata zmieniał swoje przeznaczenie. 
Do 2002 roku nosił nazwę Podhale. W roku 
2002 został kupiony przez obecnych właścicieli. 
Po gruntownym remoncie oraz dobudowa-
niu restauracji, tarasu nad restauracją, łazienek 

w pokojach, centrum Wellness&SPA z base-
nem, holu recepcyjnego z kawiarnią, już jako 
Grand Hotel Stamary, ponownie powitał gości. 
Obecni właściciele przywrócili również obiek-
towi jego pierwotny kształt architektoniczny, co 
Miejski Konserwator Zabytków uhonorował 
dyplomem za wzorową modernizację obiektu 
historycznego. Hotel posiada 54 pokoje i apar-
tamenty, SPA o powierzchni 600 m2 z 10 gabi-

netami, strefę rekreacyjną z basenem, 3 saunami 
i jacuzzi, 3 sale konferencyjne, restaurację dla 
130 osób, kawiarnię oraz lobby bar, przestronny 
taras z widokiem na Tatry; a dla najmłodszych: 
dwupoziomowy plac zabaw, suchy basenen 
z kulkami, zewnętrzny plac zabaw oraz brodzik 
w części basenowej. Grand Hotel Stamary, to 
wyjątkowy hotel z historią, co potwierdzają wy-
sokie oceny wśród gości. Te opinie, to wynik 

indywidualnego podejścia do każdego klienta, 
serwisu na najwyższym poziomie, doskona-
łej jakości używanych produktów, wykwint-
nej kuchni, dyskretnej opieki i profesjonalnego 
wsparcia klienta przez personel, serdecznej go-
ścinności, troski o każdy szczegół oraz realizowa-
nia nawet najbardziej niestandardowych życzeń. 
Grand Hotel Stamary, to również siedziba Ho-
norowego Konsulatu Republiki Słowackiej.

Hotel Biały Kamień 
Lokalizacja: Świeradów Zdrój 

Świeradów-Zdrój to przepiękna miejsco-
wość uzdrowiskowa, znajdująca się w po-
wiecie dolnośląskim, przy samej granicy 

z Czechami. Piękne okolice, góry, lasy, nie-
skazitelnie czyste powietrze – jednym sło-

wem wymarzone miejsce do odpoczynku. 
Jeśli chodzi o hotele w tej okolicy, warto wy-
różnić Hotel & Medi-SPA Biały Kamień. 
Obiekt może poszczycić się holistycznym 
SPA, w którym mieści się pierwszy w Pol-

sce Instytut Anti-Aging Wellu, który od-
wraca bieg zegara biologicznego. Ponad 1000 
m2 kompleksu SPA&Wellness to niesamo-
wita strefa relaksu zarówno dla dorosłych jak 
i dzieci. Przez przeszklone ściany basenu oraz 

gabinetów SPA można podziwiać piękno gór-
skiej przyrody. Nietypowym dodatkiem jest 
akwarium morskie o pojemności 5500 litrów 
z niespotykanymi okazami ryb morskich. Bo-
gata oferta SPA obejmuje zabiegi zarówno 
dla dorosłych jak i dzieci, m.in. klasyczne za-
biegi kosmetyczne, szeroką gamę rytuałów 
na ciało, SPA Kids a także Foot & Nail SPA. 
Nie można pominąć wspaniałej hotelowej 
kuchni, która zgodna jest z ideą powrotu do 
natury. Wszystkie potrawy przygotowywane 
są z naturalnych składników, pochodzących 
z ekologicznych upraw i hodowli.  W hotelu 
można skosztować prawdziwego, chrupiącego 
chleba pieczonego na zakwasie, swojskich wę-
dzonych kiełbas i wędlin, naturalnego miodu 
z lokalnej pasieki oraz dżemu z jagód izer-
skich lasów. To prawdziwa uczta dla podnie-
bienia. Biały Kamień to miejsce przyjazne 
rodzinom z dziećmi, które warto odwiedzić 
o każdej porze roku! 

Hotel Grand Stamary
Lokalizacja: Zakopane 

Hotele 

SPA Hotel Diament&Wellness
Lokalizacja: Ustroń 

Zaletą kompleksu hotelowego SPA Ho-
tel Diament&Wellness jest doskonała 
lokalizacja – w samym sercu uzdrowi-

skowej okolicy, niedaleko od centrum miasta, 
w bezpośredniej bliskości licznych tras rowe-
rowych i spacerowych. Atrakcje turystyczne 
i piękne Beskidy czekają na gości o każdej 
porze roku. W SPA Hotel Diament&Well-
ness odprężysz się, korzystając z niezwykłej 
bliskości przyrody, zrelaksujesz się w hotelo-
wym SPA i spędzisz niezapomniane chwile 
z całą rodziną, odkrywając atrakcje, które zo-
stały przygotowane z myślą o Tobie. Kom-
pleks hotelowy składa się z dwóch skrzydeł, 
w których mieszczą się nowoczesne, komfor-

towe pokoje oraz wspólnej recepcji, restaura-
cji i Strefy SPA & Wellness.
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Nosselia to nie tylko komfortowy ho-
tel pod Warszawą, lecz także idealne 
miejsce, by zorganizować szkolenia 

i konferencje biznesowe, imprezy okoliczno-
ściowe, spędzić aktywnie czas lub po prostu 
wypocząć na łonie natury. Nosselia to cało-
roczny ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy 
położony w wyjątkowo malowniczej miej-
scowości Krzyczki Szumne – zaledwie 50 km 
od Warszawy, 30 km od lotniska w Modli-
nie i 4 km od Nasielska. Wśród mazowieckich 
pól i lasów, bez ciekawskich spojrzeń sąsiadów, 
w ciszy i spokoju można zrelaksować się z dala 
od wielkomiejskiego zgiełku. To miejsce, które 
przyciąga swoją atmosferą, urokiem i przyrodą. 
Utrzymana w dworskiej stylistyce Nosselia za-
pewnia swoim gościom komfortowe warunki 
i wyśmienite jedzenie, a do tego możliwość 
skorzystania z bogatego programu rozrywko-
wego oraz licznych atrakcji.

Hotele 

Hotel położony jest w zacisznym miej-
scu nad samym brzegiem jeziora Ku-
chenka, położonego w sercu Krainy 

Wielkich Jezior Mazurskich. Jego lokalizację 
wybrana została nieprzypadkowo: hotel znaj-
duje się w odległości kilku kilometrów od cen-
trum Mikołajek – wystarczająco blisko, by 
dojazd nie był problematyczny i wystarczająco 
daleko, by wypoczynek nie był zakłócany miej-
skim zgiełkiem. Błękit jeziora z jednej strony, 
zieleń lasu z drugiej – trudno chyba o lepsze 
warunki do wyciszenia i błogiego relaksu, który 
pomoże w przywróceniu poczucia równowagi 
i wewnętrznego spokoju. Podobny charak-
ter ma także wystrój budynku, który jest no-
woczesny i przytulny zarazem – tak, by goście 
czuli się tu w pełni zrelaksowani i wypoczęci.

Hotel Nosselia 
Lokalizacja: Krzyczki Szumne 
k. Nasielska 

Hotel Prezydent
Lokalizacja: Spała

Hotel Prezydent to wygodne i komfor-
towo wyposażone pokoje, miła i pro-
fesjonalna obsługa, wspaniała kuchnia 

oraz moc atrakcji na terenie hotelu i w jego 
najbliższych okolicach dla całej rodziny. Każdy 
poczuje się tu komfortowo: single, rodziny 

z dziećmi a nawet czworonogi. Hotel usytu-
owany jest w samym centrum Polski. To do-
skonała baza wypadowa dla mieszkańców 
z całego kraju. Z Warszawy i Łodzi można tu 
dojechać w niecałe 1,5 godziny. Z Katowic 
w około 2 godziny. Nieco dłużej, bo około 3 

godziny zabierze dojazd mieszkańcom Wro-
cławia, Poznania i Lublina. Czas biegnie tu 
wolniej, a zmysły wyostrzają się na piękno ota-
czającego krajobrazu. Hotel Prezydent otacza 
park hotelowy o powierzchni 2,5 ha oraz lasy 
Puszczy Pilickiej należące do Spalskiego Parku 

Krajobrazowego, bogate nie tylko w piękne 
okazy drzew, lecz również w wiele gatunków 
grzybów jadalnych. W bezpośredniej blisko-
ści hotelu znajdują się liczne szlaki turystyczne 
z wieloma przyrodniczymi i historycznymi 
atrakcjami

Mikołajki Resort Hotel&SPA
Lokalizacja: Mikołajki 
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Hotel powstał 1995 roku z inicja-
tywy dwóch przedsiębiorców Ry-
szarda Prokopa oraz Stanisława 

Pająka. Początkowo posiadał czterdzieści 
pokoi, restaurację oraz drink bar. W 2005 
roku zarządzanie hotelem z sukcesem prze-
jęło drugie pokolenie – synowie właścicieli, 

Filip Prokop oraz Arkadiusz Pająk. Obec-
nie hotel posiada 94 nowe pokoje, w tym 
5 unikatowych apartamentów butikowych, 
Centrum Drem Spa, Centrum Termalne, 
Restaurację Atrium. Mottem, które przy-
świeca właścicielom jest Rodzinnie, ale 
innowacyjnie.

Hotel Senator Centrum Konferencyjne&SPA
Lokalizacja: Starachowice 

Hotel Vinnica 
Lokalizacja: Sygneczów k. Wieliczki 

Położony w Sygneczowie, 15 km od 
centrum Krakowa, tuż obok jednej 
z największych atrakcji regionu – Ko-

palni Soli w Wieliczce. Jest to miejsce uro-
kliwe, idealne dla osób, które chcą odprężyć 
się z dala od zgiełku miasta oraz dla po-
szukujących dobrej kuchni, jak również 
spokojnej atmosfery do pracy. Vinnica to 
trafny wybór dla wszystkich, którzy ocze-

kują niezwykłego klimatu, pełnego rodzin-
nego ciepła, jak również wysokiej jakości 
usług. Priorytetem właścicieli jest dobre sa-
mopoczucie gości, dlatego dbają o każdy 
szczegół. Życzliwa obsługa, subtelna ele-
gancja wnętrz, a także piękne otoczenie ze 
świeżym, pozbawionym smogu powietrzem, 
sprawiają, że pobyt Vinnicy za każdym ra-
zem jest wyjątkowy.

Betmanowska Main Square Residence 
Lokalizacja: Kraków 

Zlokalizowane w zabytkowej kamie-
nicy apartamenty typu De Luxe, 
Junior Suite oraz Suite posiadają 

przepiękny widok na największy i naj-
piękniejszy rynek Europy - krakowski 
Rynek Główny. Okna pozostałych apar-
tamentów, wychodzące na ofi cynę, ozdo-
bione zostały wspaniałymi witrażami 
wykonanymi przez krakowskiego artystę 
Tadeusza Przybylskiego. Wszystkie apar-
tamenty zostały wyposażone w szerokie 
i bardzo wygodne łóżka, sejf, indywidu-
alnie sterowaną klimatyzację, ultra szyb-
kie i bezpłatne WiFi, najnowocześniejsze 
wielofunkcyjne telewizory z płaskim 
ekranem. W Apartamentach z widokiem 
na Rynek Główny znajdziecie Państwo 
fantastyczne, prywatne, dwuosobowe ja-
cuzzi. W pozostałych zaś zainstalowane 
zostały prysznice wrażeń z hydromasa-
żem. Na powitanie czekać będzie na Pań-
stwa w każdym apartamencie zanurzone 
w lodzie znakomite włoskie Prosecco 
oraz talerz pełen sezonowych owoców.

Hotel, który powstał z marzeń o ulot-
nych nastrojach, o śniadaniu z wi-
dokiem na jezioro, o estetyce, która 

inspiruje i podsyca pragnienia i o duszy zaklę-
tej w przedmiotach. Skrojony na miarę, perfek-
cyjnie dopasowany do stylu życia jego autorów 
i nieposkromionych marzycieli. Produkt uni-
katowy i sygnowany marką Manufaktura69. 
Budując ten hotel jego autorzy mieli jeden cel 

– stworzyć obiekt, którym pokarzą to co ro-
bią. Dla Małgorzaty i Wojciecha Żółtowskich 
najważniejsza jest praca ludzkich rąk, stąd pro-
gramowo mają Manufakturę a nie zakład prze-
mysłowy. Wszystko co powstało dla Galery69 
jest wykonane ręcznie, po kolei, bez ciśnienia, 
bez kompromisów, z miłością do detalu. Pro-
sto, jednoznacznie, bez przesady w formach za 
to z rzetelną jakością. 

Hotel Galery69
Lokalizacja: Dorotowo

Hotele butikowe
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Zakopiański Tatra Chalet jest położony w bliskim sąsiedztwie Księżego Lasu, Doliny Strąży-
skiej i malowniczego szlaku "Droga pod Reglami". Od tętniącego życiem centrum Zako-
panego obiekt dzieli jedynie 20-minutowy spacer. To wymarzone miejsce na romantyczny 

wyjazd lub rodzinne wakacje. Goście resortu zapominają o codziennych stresach, chłonąc po-
zytywną energię z tatrzańskiej przyrody. Do pełnego odpoczynku ciała i duszy przyczyni się też 
strefa relaksu z sauną i zadaszonym zewnętrznym jacuzzi. Kameralne  Tatra Chalet perfekcyjnie 
wpisuje się w góralską architekturę Podhala. Oferuje siedem nowocześnie urządzonych aparta-
mentów. Są wyposażone w stylowe i funkcjonalne meble oraz elementy dekoracyjne, które bu-
dynkowi w góralskim stylu dodają charakteru zgodnego ze światowymi trendami.

Hotel i SPA Pałac 
Staniszów
Lokalizacja: Staniszów

Jest tylko jedno takie miejsce na 
ziemi…, gdzie historia, przyroda 
i współczesność tworzą harmonijną ca-

łość.  Hotel i SPA Pałac Staniszów usy-
tuowane jest w jednym z piękniejszych 
barokowych założeń pałacowo – parko-
wych na Dolnym Śląsku. 
Pieczołowicie odrestaurowane wnętrza 
dawnej siedziby arystokratycznej, angielski 
park krajobrazowy z alejami spacerowymi 
i stawami, indywidualny wystrój pokoi ho-
telowych, wykwintna kuchnia i ciepła, ro-
dzinna atmosfera to cechy wyróżniające 
Hotel i SPA Pałac Staniszów. Obiekt został 
uznany przez konserwatorów zabytków za 

fot. Karol Budrewicz 

Tatra Chalet
Lokalizacja: Zakopane 

Hotele butikowe

jeden z najlepiej odrestaurowanych pałaców w Polsce, jest laureatem wielu prestiżo-
wych nagród. Położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie górskich kurortów (Karpacz, 
Szklarska Poręba) i 6 km od Jeleniej Góry.

Metropolitan Boutique Hotel
Lokalizacja: Kraków 

Hotel usytuowany w samym sercu 
Krakowa, miasta tętniącego ży-
ciem i kulturą. Hotel znajduje 

się w pięknie odrestaurowanych kamie-
nicach, położonych na szlaku łączącym 
Rynek Główny z Kazimierzem - jedną 
z najstarszych i najpopularniejszych czę-
ści Krakowa. Od Zamku na Wawelu, 
Rynku Głównego oraz innych najwięk-
szych atrakcji turystycznych miasta 
dzieli go zaledwie krótki spacer. Umie-
jętne połączenie historii, eleganckich 
i nowoczesnych wnętrz, doskonałej lo-
kalizacji i profesjonalnej obsługi spra-
wia, że hotel jest wspaniałym miejscem 
do wypoczynku i pobytów biznesowych. 
Metropolitan Boutique Hotel oferuje: 
51 luksusowych pokoi i 8 apartamentów, 
dwie sale konferencyjne dla maksimum 
75 osób, renomowaną restaurację, letnie 
patio, lobby bar, siłownię, parking, bez-
płatny internet oraz usługi turystyczne.


