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O
d kilkunastu lat przeprowa
dzamy remonty obiektów 
zabytkowych, dając im dru
gie życie i nowe funkcje. W tym dru

gim, nowym życiu stają się hotelami, 
ale też pełnią wiele innych funkcji, 
w tym głównie jako centra dla lokal
nej społeczności. Na każdy zabytek 
trzeba znaleźć pomysł, dlatego 
mówimy, że tworzymy kolekcję.

Od pewnego czasu nasze zaintereso
wania skupiają się głównie na obiek
tach industrialnych, które dają duże 
możliwości wykreowania nowych 
funkcji o niepowtarzalnym charak
terze. Ale równocześnie, gdy „Arche” 

staje się coraz bardziej rozpoznawal
ną marką, z doświadczeniem 
w ratowaniu zabytków dostajemy 
dużo sygnałów i próśb, często od 
zwykłych ludzi, czasem od inwesto
rów, którzy przeliczyli się z siłami, 
aby ratować to co zostało.
Często są to listy bardzo 
dramatyczne.

Dotychczas też zajmowaliśmy się 
zabytkami, których zwykle nikt nie 
chciał. Tak było z opuszczonymi 
Koszarami w Górze Kalwarii w cen
trum miasta, obok których często 
przejeżdżałem w drodze do pracy. 
Było mi bardzo smutno.





Fabryka Papierosów w Łodzi 
i Zamek Biskupi w Janowie Podla
skim miały przygody z pożarami. Pa
łac Łochów był oddany we władanie 
środowisk z tzw. marginesu, gdzie 
strach było się zapuszczać i co było 
wstydem gminy.

Cukrownia Żnin po bezskutecznych 
wieloletnich próbach sprzedaży 
przez Polską Spółkę Cukrową 
przygotowywana była do dzielenia 
na mniejsze działki i wyburzenia. 
Nawet na Dwór Uphagena po szpi
talu Akademii Medycznej w Gdańsku 
od lat nie było chętnego.

ARCHE znaczy początek rzeczy. 
Czekają nas zmiany, nie wszystko 
nam się podoba, gdzieś się pogubili
śmy. To co nas wyróżniało w działal
ności, w czym jesteśmy rozpozna
walni jako marka to rewitalizacja 
zabytków, teraz dokładamy rewitali
zację człowieka i społeczności.

Nasza misja, filozofia działania za
warta jest w haśle „łączymy sprzecz
ności, ufamy wszystkim, zmieniamy 
siebie”.

Hotele Arche mogą stać się swoistym 
źródłem, które daje początek 

nowemu, pozwala wrócić do warto
ści podstawowych takich jak dbałość 
o zdrowie, dbałość o środowisko, 
rozwój i edukacja społeczna, 
integracja i współpraca, wartości 
rodzinne, sens pracy.

Będziemy uczyć jak odbierać świat 
emocjami ale i zmysłami: węchem, 
smakiem (celebracja posiłku), 
dotykiem (warsztaty rękodzieła), 
wzrokiem, słuchem (kultura i sztuka). 
Nie wypychajmy ludzi na turystykę 
poza Polskę. Poznajmy co mamy 
w sąsiedztwie, lokalnie. 
Doceniajmy to i cieszmy się tym. 
Mamy czym się chwalić. Jesteśmy 
narodem na dorobku, a pieniądze, 
które zarabiamy niech nie będą 
wywożone a jak najdłużej 
zostaną w Polsce.

Ambitna turystyka industrialna 
połączona z edukacją i poznaniem 
dziedzictwa duchowego i material
nego, któremu na imię Polska to 
jest to z czego wszyscy możemy 
być dumni.

Prezes Grupy Arche 
Władysław Grochowski
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PAŁAC 
IFOLWARK 

ARCHE ŁOCHÓW

ul. Marii Konopnickiej 1
07-130 Łochów

www.palacifolwarklochow.pl

461 pokoi
461 rooms

22 sale konferencyjne
22 conference rooms

Zabytkowy kościół 
Historic Church

Galeria
Gallery

Rzeka Liwiec
Liwiec River

85 km od lotniska
85 km from the airport
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B
udowa i rozwój Pałacu 
w Łochowie była bezpośred
nio związana z budową linii 
kolejowej Paryż-Petersburg. 

Wiele lat był własnością następu
jących po sobie polskich rodów 
arystokratycznych: Hornowskich, 
Downarowiczów, Zamoyskich 
i Kurnatowskich, a z czasem inten
sywnie rozbudowany przez Zdzisła
wa Zamoyskiego- syna hrabiego 
Andrzeja Zamoyskiego.

W dwudziestoleciu międzywojen
nym zarządcą majątku był Eryk 
Kurnatowski znakomity i ceniony 
hodowca koni arabskich. Został 

zapamiętany jako dobry gospodarz, 
organizator wyścigów konnych 
i polowań w pobliskich lasach.

Z historią pałacu połączonyjest 
Cyprian Kamil Norwid. Poeta bywał 
tam częstym gościem i czerpał inspi
racje z otaczającej go przyrody. 
Po roku 1945 obiekt przejęło pań
stwo. W pałacu urządzono świetlicę, 
zlokalizowano pocztę oraz 
zamieszkali tam robotnicy rolni. 
Do końca lat 90-tych stanowił 
mieszkania socjalne. Kompleks 
budynków w tym czasie został 
całkowicie zdewastowany, 
a część obiektów rozebrano.
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Pałac wraz z pozostałymi historycz
nymi budynkami i parkiem został 
odbudowany i odrestaurowany 
w latach 2004-2008.

Powstało tu Centrum Konferencyj- 
no-Wypoczynkowe, które dzięki 
położeniu nad rzeką Liwiec z rozle
głymi zielonymi terenami pozwala 
zapomnieć o zgiełku miast.

Nowa część obiektu - Folwark, 
nawiązuje do historycznej zabudowy 
drewnianej, która znajdowała się 
na tym terenie. W pełni nowoczesny 
obiekt spełnia standard 4 gwiazdek. 
Na terenie obiektu znajduje się 

sala sportowa, basen, kręgielnia, 
iSPA.

Łącznikiem między nowym Folwar
kiem a zrewitalizowanym zespołem 
pałacowym są domki rzemieślnicze: 
Ceramik, Piekarz, Rzeźbiarz, Tkacz, 
prowadzone przez osoby niepełno
sprawne z Fundacji Leny Grochow
skiej. Na co dzień odbywają się tutaj 
indywidualne oraz grupowe war
sztaty: ceramiczne, pieczenia chleba, 
rzeźbiarskie, tkackie.
Pałac i Folwark Łochów znajduje się 
tylko 80 km od Warszawy.
Obiektjest w stanie przyjąć 
nawet 1200 gości jednocześnie.
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TOBACO
ARCHE ŁÓDŹ

ul. Kopernika 64 

90-553 Łódź

www.hoteltobaco.pl

115 pokoi
115 rooms

8 sal konferencyjnych
8 conference rooms

Restauracja
Restaurant

Strefa relaksu
Relaxation zone

Parking
Parking

6 km od lotniska
6 km from the airport
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D
zieje kompleksu Tobaco 
Park, do którego należy Hotel 
Tobaco, sięgają końca XIX 
wieku, kiedy to jeden z łódzkich 

fabrykantów, Karol Kretschmer, 
zaczął szukać miejsca odpowied
niego do rozbudowy i modernizacji 
swojego zakładu włókienniczego. 
Fabryka Kretschmera, jedna z pierw
szych w Łodzi, wcześniej mieściła się 
w samym centrum, przy ulicy 
Piotrkowskiej, gdzie trudno było 
o przestrzeń dostatecznie dużą, 
by wcielić w życie wizję przedsię
biorczego przemysłowca.

Ulica Kopernika (wtedy Milscha) 
nie była wyborem przypadkowym.

Położenie na ówczesnych obrzeżach 
miasta stwarzało idealne warunki 
dla systematycznej rozbudowy 
fabrycznego kompleksu, a sąsiedz
two nowo wybudowanej linii kolejo
wej i działającej do dziś stacji 
Łódź Kaliska czyniło tę lokalizację 
wyjątkowo atrakcyjną z logistyczne
go punktu widzenia.

Fabryka chustek wełnianych, 
wyposażona w nowoczesną 
parową przędzalnię oraz 62 krosna 
ręczne, prosperowała doskonale, 
w szczytowym okresie zatrudniając 
ponad 300 pracowników.
Dobrą passę przerwał dopiero 
wybuch I wojny światowej.
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Pamięć o początkach kompleksu 
i o osobie samego założyciela 
fabryki, przetrwała nie tylko w sta
rych dokumentach. Nazwa hotelo
wej restauracji „U Kretschmera” 
na co dzień przypomina o historycz
nym charakterze obiektu.

W1925 roku kompleks stał się 
własnością Państwowego Monopolu 
Tytoniowego, a rok później został 
uzupełniony o budynki w stylu 
modernistycznym.
To w jednym z nich mieści się dziś 
hotel Tobaco. Wziął on swoją nazwę 
właśnie od Fabryki Tytoniu
i Papierosów, w którą przekształcono 
dawny zakład włókienniczy.

W czasach świetności łódzka 
Fabryka Tytoniu i Papierosów 
uznawana była za jedną z najwięk
szych w Polsce.

Do końca XX wieku produkowała 
papierosy znanych marek takie jak: 
Płaskie, Egipskie czy Popularne.

Poza hotelem w skład Tobaco Park 
wchodzą mieszkania, lofty 
i apartamenty, charakteryzujące się 
ciekawie zaaranżowanymi przestrze
niami i niestandardowymi rozwiąza
niami architektonicznymi.

Całość zachowała wyjątkowy klimat 
i ducha dawnej fabrycznej Łodzi.
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ZAMEK
ARCHE JANÓW PODLASKI

ul. Zamkowa 1

21-505 Janów Podlaski 

www.zamekjanowpodlaski.pl

O Aa
199 pokoi 15 sal konferencyjnych Restauracja Strefa Wellness Rehabilitacja 140 km od lotniska
199 rooms 15 conference rooms Restaurant Wellness zone Rehabilitation 140 km from the airport
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Z
amek Janów Podlaski, któ
rego historia sięga XV wieku 
i związana jest z biskupami 
łuckimi, położony był na ważnym 

szlaku komunikacyjnym prowadzą
cym z Krakowa do Wilna.

Wspaniały okres rozkwitu to ko
niec wieku XVI i wiek XVII. W tym 
okresie Janów zdobywa przydomek 
Biskupi. Długi okres „patronatu” 
biskupów łuckich, najważniejszy 
okres w dziejach Janowa, zamyka 
postać najznamienitszego miesz
kańca Zamku Biskupiego - Adama 
Naruszewicza.

Od lat 90-tych ta wspaniała budowla, 
nieodrestaurowana i po części zapo
mniana - przyciągała jedynie praw
dziwych pasjonatów i miłośników 
historii lub zagubionych na przepięk
nym Podlasiu podróżników. 
Świątynia Dumania Adama Naru
szewicza, znajdująca się na terenie 
Zamku została wzniesiona z polnego 
kamienia (1790). To tu podobno 
Adam Naruszewicz opracowywał 
tezy do Konstytucji 3-maja.

Legenda głosi, że Zamek na wzgórzu 
łączyło z grotą podziemne przejście, 
a duch Adama Naruszewicza, nadal
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spaceruje ukrytą drogą, by w świąty
ni rozmyślać nad losami Polski. 
Zamek jest przepięknie położony, na 
wzniesieniu, w dolinie rzeki Bug, na 
chronionych terenach Parku Krajo
brazowego Podlaski Przełom Bugu.

Tu wciąż żywa jest ludowa tradycja, 
liczne zabytki są świadkami burzliwej 
i ciekawej historii regionu, a piękno 
przyrody daje wytchnienie
1 odpoczynek. Tutaj zjeżdżają 
hodowcy koni z całego świata,
do jednej z najsłynniejszych stadnin 
koni arabskich położonej niespełna
2 km od terenu Zamku.

W eleganckich pokojach Hotelu 
Zamek Janów Podlaski na gości 
czekają dzieła sztuki umieszczone 
w zagłówkach, w innych pozostawio
ne są surowe ściany z cegły.

Na podzamczu znajdują się dodat
kowo aneksy kuchenne i salony. 
Teren wzbogacają basen wewnętrz
ny i zewnętrzny, SPA dr Irena Eris 
Beauty Partner, miejsca do grillo- 
wania, staw rekreacyjny. Zamkowy 
ogród i rozległe tereny zielone sprzy
jają wypoczynkowi. Co roku 
w Janowie Arche organizuje m.in. 
Triatlon i Paratriatlon Kraina Bugu.
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KOSZARY
ARCHE CÓRA KALWARIA

ul. Dominikańska 11

05-530 Góra Kalwaria 

www. kosza ry a rc hehotel.pl

82 pokoi
82 rooms

3 sale konferencyjne
3 conference rooms

Restauracja i bar 
Restaurant and bar

Kącik dla dzieci 
Children’s corner

Parking
Parking

35 km od lotniska
35 km from the airport





K
oszary Arche Hotel w Górze 
Kalwarii to miejsce niegdyś 
dostępne tylko dla żołnierzy.

Góra Kalwaria przez niemal dwa 
stulecia była siedzibą wojskowego 
garnizonu, której nazwa nawiązuje 
do historycznego zastosowania 
budynków.

Naturalnie na terenie Koszarznala- 
zła się restauracja Kantyna, serwu
jąca dania inspirowane tradycyjną 
kuchnią polską. Na koszary prze
znaczono budynki klasztoru pija
rów. Wojsko zajmowało klasztor 
do 1840 roku. Po tym czasie została 
przejęta przez wojsko część obiek
tów byłego klasztoru bernardynów. 
Dla tej jednostki wzniesiono pod 
koniec XIX w. nowe budynki na 
terenie nieistniejącego klasztoru 
dominikanów.

Obiekty te służyły Wojsku Polskiemu 
do końca 2001 roku.

Koszarowce przy ulicy Dominikań
skiej zbudowano z ceramicznej 
cegły. Składały się z dużych, wie
loosobowych sal. Po ich przejęciu 

przez polskich żołnierzy dokonano 
przebudowy wnętrz oraz otynko
wano elewacje. Po stacjonującym 
tu wojsku pozostały na pamiątkę 
dwie armaty stojące przed bramą 
prowadzącą na teren koszar.

Zabytkowy budynek z 1863 roku, 
został odrestaurowany zgodnie 
z wytycznymi konserwatora 
zabytków i funkcjonuje w nim 
Arche Hotel wraz z restauracją. 
Koszary dają możliwość poczucia 
ducha zamierzchłych czasów 
w nowoczesnych wnętrzach. 
Zachowano w nich oryginalne 
elementy w postaci charaktery
stycznej czerwonej cegły, która 
nadaje wnętrzom loftowy styl. 
Industrialny styl wnętrz wpisuje 
się w aktualne trendy i w połącze
niu z funkcjonalnością gwarantuje 
komfortowy wypoczynek.
Nie serwujemy dań kuchni wojsko
wej tylko polskiej...

Koszary Arche Hotel to 
nowoczesna, biznesowa 
przestrzeń z duszą i historią 
i to tylko 20 km od Warszawy.
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CUKROWNIA
ARCHE ŻNIN

ul. Janickiego 1

88-400 Żnin

www.cukrowniaznin.pl

O

310 pokoi
310 rooms

11 sal konferencyjnych
11 conference rooms

Restauracja
Restaurant

Strefa Wellness
Wellness zone

Rehabilitacja
Rehabilitation

40 km od lotniska
40 km from the airport







C
ukrownia Żnin - to zakład 
przemysłowy funkcjonujący 
w Żninie od 1894 do 2004 
roku. Był oddziałem Krajowej Spółki 

Cukrowej S.A. w Toruniu.

15 lipca 1893 roku z inicjatywy 
miejscowych ziemian, została pod
jęta uchwała o budowie cukrowni 
jako spółki z ograniczoną odpowie
dzialnością. W skład władz, oprócz 
Niemców, weszli Polacy:
J. Malczewski z Młodocina oraz
W. Tuchołka z Marcinkowa Dolnego.

Fabryce maszyn w Sangerhausen 
zlecono dostawę niezbędnych 
aparatur oraz maszyn za sumę 760 
000 marek. Cukrownia docelowo 
miała przerabiać 5000 - 6000 q bu
raków na dobę. Budowę budynków 

zakładowych oraz instalacja maszyn 
została zakończona zgodnie z pla
nem w przeciągu niecałego roku.

15 października 1894 roku rozpo
częto pierwszą kampanię cukrow
niczą, przerabiając w ciągu 94 dób 
480 500 q buraków. W okresie PRL 
cukrownia należała do najwięk
szych pracodawców w mieście 
i jego okolicach. W czasach swojej 
świetności była największym obiek
tem dającym zatrudnienie 
w okolicy.

W 2004 roku Cukrownia Żnin została 
wyłączona z produkcji cukru.
Na terenie zamkniętej cukrowni 
Krajowa Spółka Cukrowa składo
wała cukier i melasę. Temu faktowi 
swoją nazwę zawdzięcza jedna
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z restauracji mieszcząca się na tere
nie dzisiejszej cukrowni „Melasa”. 
Komin Cukrowni był uważany za 
symbol tego miejsca.
Niestety w połowie roku 2017 na 
skutek nawałnicy część komina 
runęła, co spotkało się z ogromnym 
smutkiem mieszkańców Żnina.

Cukrownia swoje drugie życie 
jako obiekt hotelowy rozpoczęła 
w czerwcu 2020 roku.
Mimo pandemii koronawirusa 
Cukrownia spotkała się z bardzo 
dobrym przyjęciem przez gości.

W obiekcie znajduje się Centrum 
Konferencyjne z największą salą 
o powierzchni 1366 m2 i wysokości 
9 m. Poza tym, dostępnych jest 
łącznie 11 sal konferencyjnych.

Poza funkcjami hotelowymi, 
Cukrownia oferuje szereg atrakcji 
skierowanych także do mieszkań
ców miasta.

Kilka restauracji, browar, kręgielnia 
z4 torami i klubem nocnym Wirow- 
nia, dodatkowo cześć rozrywkowa 
dla dzieci w postaci małpiego gaju, 
warsztatów cukierniczych, Centrum 
SPA, strefa Wellness z basenem 
z torami wodnymi i zjeżdżalniami 
oraz jacuzzi i saunami, daje powo
dy do odwiedzin Cukrowni niemal 
każdego dnia.

Miłośników sportów wodnych 
i relaksów nad jeziorem zachwyci 
z pewnością zagospodarowana pla
ża i przystań wodna bezpośrednio 
na terenie Cukrowni.
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DWÓR 
UPHAGENA 

ARCHE GDAŃSK

ul. Zdzisława Kieturaklsa 6/8

80-742 Gdańsk

www.kolekcjaarche.pl

252 pokoi
252 rooms

6 sal konferencyjnych
6 conference rooms

Restauracja 
Restaurant

18 km od lotniska
18 km from the airport



D
wór Uphagena powstał 
w 1800 roku. Zbudowany 
w stylu klasycystycznym, 
jako letnia rezydencja rodziny 

kupców gdańskich Uphagenów, 
na terenie Dolnego Miasta przy 
ul. Łąkowej.

W1852 dworek ten zakupiono 
z przeznaczeniem na szpital ka
tolicki w czasie panującej w mie
ście epidemii cholery. Wnętrze 
przystosowano do przyjmowania 
pacjentów. Do opieki nad chorymi 
sprowadzono z Trewiru 5 sióstr 
Bromeuszek.

Po zakończeniu działań wojennych 
robotnicy montujący tablice z pol
skimi nazwami ulic pomylili niemie

ckie nazwy Weidengasse 
(ul. Wierzbowa) i Wiesegasse 
(ul. Łąkowa).
Z powodu tej pomyłki ulica, 
przy której stoi dwór Uphagena 
zmieniła swoją nazwę.

W budynkach starego szpitala 
zachowało się wiele ciekawych, 
zabytkowych urządzeń, takich 
jak elektryczny magiel. Był to 
jeden z trzech pierwszych takich 
magli zainstalowanych w byłym 
państwie niemieckim.

Obecnie trwa rewitalizacja obiektu. 
Pierwszy etap został oddany do 
użytku w 2021 r. Miejsce to ma 
pełnić funkcje centrum lokalnej 
społeczności i działań kulturalnych.
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ARCHE
HOTEL KRAKOWSKA

Al. Krakowska 237

02-180 Warszawa 

www.archehotelkrakowska.pl

- to nowoczesny obiekt, przeznaczony przede wszystkim dla osób podróżujących - które 
robią przystanek przed dalszą podróżą (ze względu na bliską lokalizację od Lotniska i trasy 
S8). Dodatkowo jest to hotel przeznaczony do spotkań biznesowych, szkoleń oraz organi
zacji kongresów. Posiada nowoczesne studio do streamingu wydarzeń. Każdy z gości znaj
dzie tutaj własną przestrzeń, w której może wyrwać się z rytmu napiętego dnia. Wnętrza 
hotelu pozwalają na zaaranżowanie pięknej scenerii ślubnej/weselnej. Dogodny dojazd 
do Stadionu Narodowego i biznesowych dzielnic jak Mokotów i Ursynów. Dla kochających 
gotowanie niepowtarzalną lekcją mogą okazać się prowadzone w hotelu warsztaty kulinar
ne. Fachowe oko profesjonalnego szefa kuchni pozwoli na stworzenie przepysznego dania 
i niezapomnianych wspomnień.

344 pokoi
344 rooms

15 sal konferencyjnych
15 conference rooms

Restauracja
Restaurant

Strefa Wellness
Wellness zone

Podziemny Parking 
Underground car park

3,4 km od lotniska
3,4 km from the airport
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ARCHE
HOTEL POLONEZA

ul. Poloneza 87

02-826 Warszawa

www.archehotelpoloneza.pl

- to nowoczesny kompleks hotelowy stworzony dla biznesu. Usytuowany w zaciszu Warszawy, 
posiada wszechstronne sale konferencyjne, eventowe oraz szkoleniowe. Idealne miejsce za
równo dla osób podróżujących służbowo, jak i szukających wypoczynku w mieście. Hotel 
posiada 2 restauracje, a latem do dyspozycji Gości jest duże patio, gdzie można odpocząć 
i delektować się smakami kuchni lokalnej i świata na świeżym powietrzu. Jest to także praw
dopodobnie jedyny hotel na świecie, z unikatowym designem, który został stworzony przez 
osoby niepełnosprawne intelektualnie, pracowników Fundacji Leny Grochowskiej. Są to ma
lowane meble, ściany, a także ręcznie robione żyrandole, poduszki i inne elementy wystroju.

404 pokoi
404 rooms

12 sal konferencyjnych
12 conference rooms

2 Restauracje
2 Restaurants

Siłownia, sauna
Gym, saüna

Podziemny Parking 
Underground car park

4,5 km od lotniska
4,5 km from the airport
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ARCHE
HOTEL GEOLOGICZNA

ul. Geologiczna 4

02-246 Warszawa

www.archehotelgeologiczna.pl

- to nowoczesny i minimalistyczny obiekt, przeznaczony jest dla osób podróżujących oraz 
Gości indywidualnych chcących zaznać większego spokoju niż w Centrum Warszawy, a przez 
dogodne połączenia tramwajowe i autobusowe jest to tylko 20 min do dworca centralne
go czy 10 min do Mokotowa. Dobry hotel dla rodzin z dziećmi ponieważ w pobliżu znajduje 
się dużo atrakcji tj.: kino, kręgielnia, park trampolin, papugarnia, centra handlowe. Hotelowa 
kuchnia to zawsze wyjątkowe, zdrowe produkty. Hotel wybiera dużo ekologicznych rozwią
zań - opakowania, kubki, serwetki, woda w szklanych butelkach w pokojach. Latem atrakcje 
w postaci muzyki na żywo w stylu popowym, grile na tarasie oraz skrawek plaży za hotelem
- hamaki. Mamy też własny ogródek z ziołami oraz nowalijkami.

Ol
80 pokoi
80 rooms

5 sal konferencyjnych
5 conference rooms

Restauracja
Restaurant

Kącik zabaw
Play corner

Podziemny Parking 
Underground car park

3,3 km od lotniska
3,3 km from the airport
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ARCHE
HOTEL PUŁAWSKA RESIDENCE

ul. Puławska 361

02-801 Warszawa

www.pulawskaresidence.com.pl

- ulokowany jest w samym centrum biznesowym Warszawy. To właśnie tutaj, po sąsiedzku, 
znajduje się siedziba firmy Arche. Położony zaledwie kilka minut drogi od najnowocześniej
szego w Polsce portu lotniczego Okęcie. Wspierając ekologiczne rozwiązania, jako jeden 
z pierwszych hoteli w kraju oferuje darmowe ładowanie pojazdów elektrycznych gości. 
Na szczególną uwagę zasługują docenione przez najlepszych szefów kuchni, fantastyczne 
dania Oliwii Bernady, uczestniczki popularnego programu Top Chef.

197 pokoi 8 sal konferencyjnych Restauracja
197 rooms 8 conference rooms Restaurant

(H
Siłownia, sauna

Gym, sauna
Podziemny Parking

Underground carpark
5,2 km od lotniska

5,2 km from the airport
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ARCHE
HOTEL WROCŁAW

ul. Graniczna 183

54-530 Wrocław

www.archehotelwroclaw.pl

- to hotel o standardzie 3*. W I etapie w obiekcie znalazło się 117 klimatyzowanych pokoi 
jedno- i dwuosobowych o powierzchni od 14 m2 do 40 m2 oraz apartamentu o powierzchni 
57 m2. Hotel powstał w doskonałej lokalizacji - w bliskim sąsiedztwie Portu Lotniczego Wroc
ław i zapewnia komfort odpoczynku podróżującym. W hotelu do dyspozycji Gości znajduje 
się także sala fitness oraz sauna. Na parterze zaplanowano przestronne lobby wraz z barem 
oraz restaurację o pow. ponad 100 m2 pozwalającą na organizację przyjęć i bankietów. Na 
pierwszym piętrze znajdują się wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz niezbędną infra
strukturę AV-trzy duże sale konferencyjne dające po połączeniu powierzchnię ponad 250 m2.

117 pokoi
117rooms

Parking
Parking

3 sale konferencyjne
3 conference rooms

Restauracja 
Restaurant

Siłownia, sauna
Gym, sauna

1 km od lotniska
1 km from the airport
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ARCHE
HOTEL PIŁA

ul. Piłsudskiego 11

64-920 Piła

www.archehotelpila.pl

-zlokalizowany jest w Śródmieściu na Placu Pocztowym w strefie objętej ochroną konserwa
torską średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych miasta Piły. To co czyni 
Arche Hotel Piła wyjątkowym to kolory, soczyste i energetyzujące, które zostały zastosowane 
we wnętrzach obiektu. Właściwy dobór barw pozwala na odzwierciedlenie naszego samopo
czucia. W zależności od nastroju możecie dobrać wnętrze, w którym pragniecie przebywać. 
Dominujące kolory to rdzawy czerwony, lodowy niebieski, kojąca zieleń i energetyczny żółty.

89 pokoi
89 rooms

6 sal konferencyjnych
6 conference rooms

Restauracja 
Restaurant

Siłownia
Gym

101 km od lotniska
101 km from the airport
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A R C H E
HOTEL CZĘSTOCHOWA

ul. Oleńki 20

42-200 Częstochowa

www. hote Iczestoc howa .co m

- to połączenie elegancji i nowoczesnych rozwiązań. Te wyjątkowe miejsce odznacza się na 
mapie Częstochowy troską o pozytywne wspomnienia z pobytu oraz przywiązaniem uwagi 
do szczegółów. Położony zaledwie 200 metrów od klasztoru na Jasnej Górze jest idealnym 
wyborem dla podróżujących z całej Polski. We foyer goście mogą zapoznać się z twórczością 
polskiego malarza Tomasza Lubaszki, zaś na korytarzach obiektu przyjezdni mogą podziwiać 
fotografie przedstawiające niezapomniane krajobrazy Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Hotel zapewnia wygodną opcję do zwiedzania szerokiej oferty turystycznej okolicy.

126 pokoi
126 rooms

SPA
SPA

7 sal konferencyjnych
7 conference rooms

Restauracja
Restaurant

Parking 52 km od lotniska
Parking 52 km from the airport
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A R C H E
HOTEL LUBLIN

ul. Zamojska 30

20-105 Lublin

www.archehotellublin.pl

- to nowoczesny obiekt położony w samym centrum miasta. Miejsce to sprzyja zwiedzaniu 
najważniejszych zabytków w okolicy odległych zaledwie o kilka minut drogi pieszej. Hotel 
dostosowany jest zarówno do poważnych spotkań biznesowych jak i weekendowych wyjaz
dów rodzinnych. W lecie, swój pobyt odwiedzający, uwieńczyć mogą delektując się przepysz
nymi deserami szefa kuchni pod gołym niebem na dachu budynku w Sky Barze oraz wziąć 
udział w kameralnych imprezach organizowanych przez hotel.

132 pokoi
132 rooms

4 sale konferencyjne
4 conference rooms

Restauracja, Sky Bar
Restaurant, Sky Bar

Siłownia, sauna
Gym, sauna

Podziemny Parking 
Underground car park

15 km od lotniska
15 km from the airport

128





ARCHE
HOTEL SIEDLCE

ul. Brzeska 134

08-110 Siedlce

www.hotelarche.pl

- funkcjonuje od 1998 roku i jest pierwszym hotelem dzisiaj już bardzo licznej kolekcji Arche 
Hoteli. Na przełomie lat 2012/2013 został rozbudowany oraz zmodernizowany. Położony 
jest na obrzeżach w przemysłowej dzielnicy miasta na terenie Parku Handlowego Arche, co 
sprawia, że ma kompleksowy dostęp do różnorodnych usług. To lokalizacja czyni go jednym 
z najbardziej popularnych hoteli biznesowych w Siedlcach.

80 pokoi 3 sale konferencyjne
80 rooms 3 conference rooms

Restauracja
Restaurant

98 km od lotniska
98 km from the airport
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ARCHE
HOTEL NAŁĘCZÓW

ul. Bartosza Głowackiego

24-140 Nałęczów

www.kolekcjaarche.pl

- to hotel zlokalizowany w leczniczo-kulturalnym centrum Lubelszczyzny, pół godziny drogi 
od centrum Lublina. Nałęczówjest znanym na mapie Polski ośrodkiem uzdrowiskowym spe
cjalizującym się w leczeniu chorób kardiologicznych. Z tego powodu w hotelu nie zabraknie 
części sanatoryjnej. Świadczone tam będą usługi medyczne, rehabilitacyjne i rekreacyjne. To 
właśnie w Nałęczowie swoje ujęcia posiadają znane marki wód mineralnych. W okolicy znaj
duje się również Park Zdrojowy, w którym główną atrakcją jest słynna Wyspa Miłości.

300 pokoi
300 rooms

Strefa Wellness
Wellness zone

SPAsale konferencyjne 
conference rooms

Restauracja
Restaurant

43 km od lotniska
SPA 48 km from the airport
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FABRYKA 
SAMOLOTÓW

ARCHE MIELNO

ul. Maczka 40

76-032 Unieście 

www. ko le kej a a rc h e. p I

- to unikalne miejsce położone pomiędzy jeziorem Jamno, a Morzem Bałtyckim. Hotel zlo
kalizowany jest zaledwie kilkaset metrów od nadmorskiej plaży. Teren inwestycji obejmuje 
obszar zabytkowej bazy lotnictwa wodnego o pow. ok. 6,5 ha. Zabytkowy hangar zostanie 
zaadaptowany na funkcje hotelowe z wykorzystaniem przestrzeni hali na funkcje: kultural
ne, widowiskowe, sportowe oraz stworzenie na powierzchni 1700 m2 aquaparku.

500 pokoi
500 rooms

sale konferencyjne 
conference rooms

Restauracja
Restaurant

Strefa Wellness
Wellness zone

Parking 134 km od lotniska
Parking 134 km from the airport
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KLASZTOR
ARCHE WROCŁAW

ul. Kasprowicza 64-66

51-137 Wrocław

www.kolekcjaarche.pl

-to unikatowy charakter obiektu, związany z jego bogatą historią oraz współczesnym sąsiedz
twem zakonu. Inwestycja obejmuje rewitalizację zabytkowego założenia klasztorno-parko- 
wego, tworząc wyjątkowe miejsce w skali Wrocławia z wewnętrznym parkiem o pow. 4,5 ha. 
Założenie parkowe zostanie odświeżone i wzbogacone o małą architekturę oraz otwarte dla 
mieszkańców Wrocławia. Hotel położony jest z dala od głośnego centrum, 20 minut drogi 
z portu lotniczego i dworca kolejowego. W hotelu nie zabraknie bogatej oferty wellness oraz 
rehabilitacji, a także atrakcji dla najważniejszych najmłodszych Gości. Na terenie Klasztoru 
znajduje się kaplica idealna na kameralne złożenie przysięgi małżeńskiej.

85 pokoi
85 rooms

Kaplica
Chapel

SPA
SPA

sale konferencyjne 
conference rooms

Restauracja
Restaurant

15 km od lotniska
15 km from the airport
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sKRAJ KULTUR
ARCHE DROHICZYN

Skarpa nad Bugiem

17-312 Drohiczyn

www.kolekcjaarche.pl

- to idylliczny, pięciogwiazdkowy hotel wkomponowany w skarpę schodzącą do malowni
czej rzeki Bug w podlaskim Drohiczynie. Głównym zamysłem projektu jest jak najmniejsza 
ingerencja w okoliczny krajobraz czego efektem jest częściowe umiejscowienie budynku pod 
ziemią. Walory przyrodnicze i architektoniczne Drohiczyna sprawiają, że nie sposób ominąć 
go podczas zwiedzania tej części Podlasia. Inwestycja zostanie zrealizowana w trosce o sied
liska przyrodnicze i gatunki zagrożone. Jest to idealne miejsce dla ludzi szukających kontaktu 
z naturą. W przyszłości do hotelu przylegać będzie plantacja lnu, warzywnik oraz sad.

130 pokoi
130 rooms

SPA, sauna
SPA, sauna

sale konferencyjne 
conference rooms

Restauracja
Restaurant

Strefa Wellness
Wellness zone

135 km od lotniska
135 km from the airport
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