JESTEŚMY DLA WAS
www.hotelepolskie.com.pl

Wizją firmy jest stworzenie unikalnego na skalę kraju programu lojalnościowego,
który będzie odpowiedzią na potrzeby Gości indywidualnych oraz biznesowych.
Dlatego wybór miejsc został starannie przemyślany, a infrastruktura obiektów stale
się rozwija.
Grupę otwierają dwa obiekty leczniczo-kuracyjne Gryf I i Gryf II, położone tuż
nad morzem w jednym z piękniejszych polskich uzdrowisk w Kołobrzegu. Bogate
w jod powietrze, złoża borowiny oraz źródła solankowe stanowią o walorach tej
destynacji.
Kolejny obiekt nad morzem to czterogwiazdkowy Hotel Hel. Półwysep helski to
znany od początków XX w kierunek wyjazdów Polaków. Szereg atrakcji
turystycznych oraz piękne piaszczyste plaże przyciągają rodziny z dziećmi oraz
mniejsze grupy na wyjazdy szkoleniowe i integracyjne.
Hotel Artus to trzygwiazdkowy zabytek w samym centrum gdańskiego Starego
Miasta. Dzięki temu historia Zatoki Gdańskiej oraz jej pomniki są na wyciągnięcie
ręki. Wystarczy zjeść pożywne śniadanie i wypić pyszną kawę, aby pełnym energii
rozpocząć dzień atrakcji w Gdańsku.
Do Poznania zaprasza Hotel Palazzo Rosso. Trzy gwiazdki tuż obok Ratusza to
doskonała lokalizacja, dobra jakość usług i atrakcyjna cena. Za te atuty wybierają
go grupy przyjaciół, biznesmeni oraz pary w każdym wieku.

KONTAKT

+48 663 359 064
biuro@hotelepolskie.com.pl

www.hotelepolskie.com.pl

Kolejne dwa obiekty to: Hotel Zdrojowy Willa Tatrzańska i Hotel Grant w Krynicy
Zdrój. Malownicze krajobrazy, lecznicze źródła oraz bliskość gór to główne
wyróżniki tej destynacji. Aktywny wypoczynek przez cztery pory roku to motto
małych i dużych Gości.
Nowo otwarte pole namiotowe i parking dla kamperów SeaCamp, gdzie wśród
nadmorskich miejscowości znajdziesz chwilę wytchnienia od codziennego zgiełku.
W otoczeniu nadmorskiej przyrody na nowo odkryjesz urok pachnącego lasu, posłuchasz szumu fal i zaczerpniesz czystego powietrza, nasyconego jodem.

www.hotelepolskie.com.pl

Powstała w czerwcu 2009 roku grupa skupia pod nazwą Hotele Polskie sześć
obiektów noclegowych o szerokim standardzie świadczonych usług
wypoczynkowych. Od obiektów kuracyjnych położonych w miejscowościach
uzdrowiskowych, po trzy- i czterogwiazdkowe Hotele rodzinne i biznesowe,
usytuowane w zabytkowych częściach miast oraz uroczych zakątkach wypoczynku
na łonie natury.
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HOTELE POLSKIE
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www.hotelepolskie.com.pl

POZNAJ
NASZE OBIEKTY

Ambicją Spółki jest wypracowanie pozycji lidera - operatora hoteli butikowych oraz
kluczowego inwestora obiektów pobytowych na rynku hotelowym w Polsce.
Działania Nasze skupione są na atrakcyjne lokalizacje w starych centrach dużych miast
oraz w atrakcyjnych lokalizacjach miejsc turystycznie popularnych.

Kadrę Spółki tworzy zespół specjalistów z wieloletnim praktycznym
doświadczeniem w zarzadzaniu obiektami hotelowymi, procesami logistycznymi,
utrzymaniem infrastruktury technicznej, zarządzaniu projektami i reagowaniu
w nagłych zmianach sytuacji oraz bezpośredniej obsługi Gościa.
Dzięki temu możemy zaoferować naszym Gościom profesjonalny nadzór
i doradztwo podczas zarzadzania obiektami hotelowymi, przy organizacji spotkań
a także zagwarantować wysoki etos pracy, dyskrecję, bezpieczeństwo i solidną
realizację uzgodnień.

www.gryf.info.pl

RECEPCJA

MARKETING

+48 94 35 49 899
gryf@gryf.info.pl

+48 94 35 47 800
+48 94 35 49 816
fax: +48 94 35 23 448
marketing@gryf.info.pl

www.hotelepolskie.com.pl

Jerzego Waszyngtona 1
78-100 Kołobrzeg
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al. Nadmorska

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY GRYF
Rodziewiczówny

ODLEGŁOŚĆ

Morze - 200m
Dworzec - 400m
Centrum Miasta - 800m

Uzdrowiskowa część miasta, przy deptaku spacerowym Parku, w odległości 100 m
od piaszczystej plaży. Najważniejsze atrakcje na wyciągnięcie ręki to wygoda i duża
zaleta dla Gości w każdym wieku.
Jeżeli lubisz domową kuchnię, chcesz skorzystać z zabiegów dla zdrowia lub
zadbać o wygląd, przyjedź na wypoczynek do Gryfa. Na Gości czeka 215 miejsc
w pokojach jedno- i dwuosobowych oraz pokoje rodzinne.
Pełne jodu czyste powietrze, złoża borowiny i własne źródła z leczniczą solanką
przyciągają do naszego obiektu Gości, którzy chcą wypocząć i jednocześnie zrobić
coś więcej dla lepszego samopoczucia. Zapraszamy nad morze, po zdrowie…

www.gryf2.info.pl

RECEPCJA

MARKETING

+48 94 35 427 00
+48 691 216 218
gryf2@gryf2.info.pl

+48 94 35 47 800
+48 94 35 49 816
marketing@gryf.info.pl

www.hotelepolskie.com.pl

Marii Konopnickiej 5
78-100 Kołobrzeg

8

al. Nadmorska

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY GRYF II

Położony tuż przy Nadmorskim Parku, w samym centrum dzielnicy uzdrowiskowej
Ośrodek Wypoczynkowy Gryf II stanowi atrakcyjne miejsce wypoczynku ponieważ
piękna i szeroka plaża, przyciąga wczasowiczów w każdym wieku.
Rodziewiczówny

ODLEGŁOŚĆ

Morze - 200m
Dworzec - 400m
Centrum Miasta - 800m

Do dyspozycji Gości mamy pokoje pojedyncze, dwu-, trzy- i czteroosobowe wyposażone w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych. Każdy z nich składa się
z części wypoczynkowej oraz łazienki. Codziennie serwujemy w restauracji świeży
bufet śniadaniowy, od poniedziałku do piątku zapraszamy na zabiegi lecznicze
i relaksacyjne do Bazy Odnowy Biologicznej.
Wybierz ofertę na długi weekend lub pobyt z zabiegami. Jeżeli potrzebujesz głębokiego relaksu, skorzystaj z szerokiego wachlarza masaży klasycznych, leczniczych
lub orientalnych. Nasze pakiety pobytowe dopełnia smaczna domowa kuchnia.
Zapraszamy nad morze……

www.hotelhel.com

RECEPCJA

MARKETING

+48 663 127 125
rezerwacje@hotelhel.com

marketing@hotelhel.com

RECEPCJA SPA
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Admirała Steyera 48
84-150 Hel

Latarnia - 500 m
Cypel - 1 km
Fokarium - 950 m
Muzeum Rybołówstwa - 650 m
Muzeum Obrony Wybrzeża - 2,9 km

HOTEL HEL

Nadmorski hotel położony blisko małego Portu i wiecznie zielonego lasu
sosnowego. Główną atrakcję turystyczną Półwyspu Helskiego stanowi piękna
piaszczysta plaża. Latem jest pełna słońca i turystów, w pozostałych porach roku
wyjątkowo spokojna, urokliwa i romantyczna.
Hotel Hel jest pierwszym czterogwiazdkowym obiektem w Helu. Swoim Gościom
oferuje 60 przestronnych pokoi, strefę wellness z basenem (4,9 m x 10,5 m,
głębokość max.1,2 m), jacuzzi, saunę suchą i parową oraz salę konferencyjną dla
60 osób.
Chcesz odpocząć blisko natury, spacerować nadmorskim lasem i piękną
piaszczystą plażą? Pieszo podziwiać uroki małego portu, latarni morskiej?
Podczas jazdy rowerem zobaczyć morze z obu stron? Przyjedź do Hotelu Hel…

www.artushotel.com.pl

RECEPCJA

MARKETING

+48 583 209 600
+48 583 209 603
+48 601 387 308
recepcja@artushotel.com.pl

+48 583 209 6 00
+48 601 629 755
marketing@artushotel.com.pl
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Bazylika Mariacka

www.hotelepolskie.com.pl

Piwna 36/39
80-831 Gdańsk
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HOTEL ARTUS
Fontanna Neptuna

ODLEGŁOŚĆ

Bazylika Mariacka - 20 m
Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk - 50 m

Fontanna Neptuna - 100 m
Muzeum bursztynu - 450 m
Filharmonia - 800 m

Gdańsk to miasto o ponad tysiącletniej historii. Wspaniały port oraz liczne
zabytkowe zakamarki nadają mu wyjątkowy staromiejski charakter. Przyciąga
turystów w każdym wieku, pary, rodziny oraz przyjaciół.
Otoczony murami Starego Miasta Hotel Artus dysponuje 50 przestronnymi
pokojami. Kameralny charakter sprzyja spotkaniom biznesowym dlatego w hotelu
organizowane są mini-konferencje do 30 osób. Po wyczerpującym, pełnym
wrażeń dniu Goście mogą skorzystać z seansów w saunie, masaży oraz zabiegów
kosmetycznych.
Jeżeli chcesz poczuć ducha minionych stuleci wybierz Hotelu Artus. Położony
w zabytkowej kamienicy, przy Starym Mieście, kameralny i chwalony prze Gości za
pyszne śniadania. Czego chcieć więcej… ahoj przygodo!

www.hotelpalazzorosso.pl

RECEPCJA

+48 61 227 54 47
recepcja@hotelpalazzorosso.pl
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ODLEGŁOŚĆ

Kościół pw. Świętego Stanisława - 50m
Galeria Ego - 100m
Muzeum Archeologiczne - 100m
Kolegium jezuickie - 100m
Old Market - 200m
Pręgierz w Poznaniu- 200m
Ratusz - 200m
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Gołębia 6
61-834 Poznań

HOTEL PALAZZO ROSSO

Butikowy Hotel Palazzo Rosso ma idealną lokalizację w samym centrum Poznania.
Mieści się w przepięknie odrestaurowanej kamienicy, której historia sięga roku
1604. Komfortowe przestrzenie hotelu i wspaniałe staromiejskie otoczenie sprzyjają
nie tylko pełnemu atrakcji długiemu wypoczynkowi ale także wizytom biznesowym.
Hotel Palazzo Rosso oddaje do dyspozycji swoich Gości 45 pokoi, m.in. pokoje
1, 2, 3 i 4-osobowe oraz 5 osobowe pokoje rodzinne. W dolnej części kamienicy
mieści się kameralna sala konferencyjna na 40 osób oraz zwycięzca Culinary Fest
2016 Restauracja EATALIA.
Piękna, stara kamienica to urokliwe miejsce, z którego możesz zwiedzać atrakcje
miasta pieszo. Naszym Gościom serwujemy smaczne śniadania i na każdym kroku
dbamy o rodzinną atmosferę. Chcesz spędzić udany weekend w Poznaniu wybierz
Hotel Palazzo Rosso, aby wszystkie atrakcje były na wyciągnięcie ręki!

www.willa-tatrzanska.pl

KONTAKT

+48 18 521 82 22
recepcja@willa-tatrzanska.pl

www.hotelepolskie.com.pl

Bulwary Dietla 11
33-380 Krynica Zdrój
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Muzeum Nikifora
Galeria Sztuki

ODLEGŁOŚĆ

Muzeum Nikifora - 150m
Pijalnia Wód - 300m
Całoroczne lodowisko - 1,1km
Kolej Gondolowa - 3km
Wieża Widokowa - 3,5km

Pomnik
Adama
Mickiewicza

W centrum Krynicy Zdroju, na słynnym Deptaku krynickim znajduje się
niepowtarzalny budynek. To czterogwiazdkowy Hotel „Willa Tatrzańska”,
w którym można zarezerwować noclegi w górach.
Willa Tatrzańska **** została wybudowana przy Bulwarach Dietla w 1855, w modnym wówczas stylu szwajcarskim. Pierwotnie nosiła nazwę „Pod Lwem” i należała
do najlepszych pensjonatów w Krynicy Górskiej, a w latach świetności cieszyła się
bardzo dużą popularnością.
Drewniany budynek, spłonął doszczętnie 4 marca 1987 roku. Od maja 2019 roku
jest rekonstruowany. Projekt willi w Krynicy-Zdrój wykonało biuro architektoniczne Rayss Szymański Architekci z siedzibą w Gdańsku. Odtworzony budynek
wygląda dokładnie tak, jak zabytek sprzed lat, a wnętrze hotelu łączy nowoczesną
technologię z klimatem lat dwudziestych XX wieku.
W hotelu Willa Tatrzańska mieści się 41 pokoi, strefa SPA i Restauracja Krynicki
Kredens. Dysponujemy także podziemnym parkingiem oraz profesjonalną narciarnią z suszarkami do butów i stojakami dla nart i desek snowboardowych.
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HOTEL ZDROJOWY WILLA TATRZAŃSKA
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www.hotelgrant.pl

KONTAKT

+48 18 521 82 22
hotel@hotelgrant.pl

www.hotelepolskie.com.pl

Kościuszki 36 A
33-380 Krynica Zdrój
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Muzeum Nikifora
Galeria Sztuki

HOTEL GRANT

ODLEGŁOŚĆ

Muzeum Nikifora - 300m
Pijalnia Wód - 500m
Całoroczne lodowisko - 1,5km
Kolej Gondolowa - 2,7km
Wieża Widokowa - 4,1km

Hotel Grant oferuje noclegi w komfortowych pokojach o standardzie trzygwiazdkowym. Hotel jest zlokalizowany w bardzo dogodnym miejscu Krynicy-Zdroju
- zaledwie 100 metrów od krynickiego deptaku, Głównej Pijalni Wód i kompleksu
sal zabiegowych. Krótki spacer dzieli nas od słynnego Muzeum Nikifora, Muzeum
Zabawek i innych ciekawostek krynickiego kurortu.
Oddajemy dla Państwa, bezpłatnie dla naszych Gości duży, wygodny, monitorowany i ogrodzony parking z terminalem do ładowania akumulatorów i rozruchem
silników, znajdujący się w odległości 25 m od hotelu na tej samej ulicy za obiektem
Grażyna (patrz zdjęcia poniżej). Jednocześnie informujemy, że ulica Kościuszki jest
w strefie płatnego parkowania.

www.seacamp.pl

KONTAKT
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+48 515 824 863
rezerwacje@seacamp.pl

www.hotelepolskie.com.pl

Kołobrzeska 76
72-330 Rogowo

SEA CAMP

Wypoczynek na łonie natury z bezpośrednim dostępem do morza.
Zapraszamy nad morze do przystani spokoju, gdzie wśród nadmorskich miejscowości znajdziesz chwilę wytchnienia od codziennego zgiełku. W otoczeniu nadmorskiej przyrody na nowo odkryjesz urok pachnącego lasu, posłuchasz szumu fal i
zaczerpniesz czystego powietrza, nasyconego jodem.
ODLEGŁOŚĆ
Plaża - 100m

Łatwo do nas trafisz. Pole namiotowe Sea Camp znajduje się w miejscowości Rogowo. Wystarczy zjechać z głównej ulicy przejazdowej.
Dużą wygodą jest bezpośredni dostęp do zejścia na piękną piaszczystą plażę. W
okolicy znajduje się także Jezioro Resko Przymorskie. Osoby chcące aktywnie spędzić czas mogą skorzystać ze znajdującego się w bliskim sąsiedztwie boiska do gry
w piłkę nożną, szkoły Kitesurfingu oraz ścieżek rowerowych, które łączą wszystkie
nadmorskie osady, aż do samego Kołobrzegu.

KONTAKT

+48 663 359 064
marketing@gryf.info.pl

APARTAMENTY OLYMPIC PARK

Oferujemy do wynajęcia 5 luksusowych apartamentów w kompleksie apartamentowym “Olympic Park” w Kołobrzegu.
nia
hod
Wsc

ODLEGŁOŚĆ

Morze - 50m
Centrum Miasta - 3km
Dworzec - 4km

Apartamenty są w pełni wyposażone w sprzęt RTV oraz AGD. Każdy posiada
44m.kw. Dla rodzin z dziećmi dodatkowe wyposażenie w postaci łóżeczek dziecięcych, krzesełek oraz wanienek.
Apartamenty blisko morza z infrastrukturą dla rodzin z dziećmi. Plac zabaw dla
dzieci i ogrodzony teren to poczucie bezpieczeństwa i wygoda dla rodziców.
W budynku znajdują się windy, wszystkie apartamenty oraz dojazd są dostosowane
dla osób niepełnosprawnych.
Do dyspozycji gości sala fitness, plac zabaw dla dzieci oraz oddzielne pomieszczenie do przechowywania rowerów. Obiekt posiada własną ochronę oraz monitoring. Istnieje również możliwość wynajęcia podziemnego garażu. Apartamenty na
parterze posiadają własny ogród balkonowy, apartamenty na piętrach własne tarasy.
Obiekt wyposażony jest w windy.

www.hotelepolskie.com.pl

Zarządzanie apartamentami
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ul. Wschodnia 18 A, B
78-100 Kołobrzeg

Zarządzanie apartamentami

KONTAKT
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+48 663 359 064
marketing@gryf.info.pl

www.hotelepolskie.com.pl

Czarny Potok 14
33-380 Krynica Zdrój
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APARTAMENTY CZARNY POTOK

W otoczeniu wiecznie zielonych wzgórz możesz wypoczywać przez 4 pory roku.
Krynica Zdrój to uzdrowisko, które słynie ze swoich leczniczych źródeł, zimowych
atrakcji turystycznych i pieszych szlaków. Wystarczy kilka kroków z Apartamentu,
aby poczuć się wyjątkowo w otoczeniu przyrody.
ODLEGŁOŚĆ

Centrum - 1,6km
Jaworzyna Krynicka - 2,7km

Każdy apartament posiada aneks kuchenny (lodówka, kuchenka elektryczna,
kuchenka mikrofalowa, czajnik bezprzewodowy, toster, naczynia, sztućce) oraz
telewizor ( TV-sat ) i radio. Na wyposażeniu jest również żelazko wraz z deską do
prasowania. Apartamenty znajdują się na V piętrze ( do dyspozycji gości winda) . Z
balkonów każdego apartamentu przepiękny widok na Krynicę .
W pobliżu miejsca parkingowe, supermarket, apteka, szpital, przystanek komunikacji miejskiej.

www.hotelepolskie.com.pl

Marcinkowskiego 22
61-827 Poznań
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HOTEL
DE ROME

INWESTYCJA W REALIZACJI
OTWARCIE 2024
- 96 pokoi
- 3 restauracje
- kawiarnia
- sale konferencyjne
- spa z widokiem na Poznań
Hotel w centrum Poznania znajdujący się przy Al. Karola Marcinkowskiego 22,
położony w sąsiedztwie Hotelu Bazar. Hotel będzie funkcjonował w budynku, w
którym w latach 1840–1910 istniał hotel de Rome, a po II wojnie światowej Hotel
Poznański.
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