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Daj tę kartę jako prezent !
Skorzystaj z rabatu rezerwując pobyt bezpośrednio.

Zaproś w naszym imieniu
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Give the card as a present !
Get the discount by booking directly with us.

Invite in our name

NASZE WARTOŚCI
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Gościnność spełniana z pasją
Przywracanie do życia historycznego dziedzictwa
Unikalność obiektu i jego historii
Kultura stołu miarą gościnności
W kuchni sezonowa i naturalna żywność
Zdrowy styl życia w harmonii z naturą
Promocja kultury i sztuki
Rozwój lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci i młodzieży
Rzetelność w biznesie i w relacjach z pracownikami
Poszanowanie zwierząt i ochrona środowiska

Hospitality delivered with passion
Bringing historical heritage back to life
Uniqueness of a given facility and its history
Good food as a mark of hospitality
Natural and seasonal products in cooking
Healthy lifestyle in harmony with nature
Promoting culture and art
Supporting the development of the local community,
especially children and young people
IX. Honesty in business and in relations with employees
X. Respect and protection of animals and the environment

Zapraszam Państwa do kameralnego Hotelu Gródek.
Położony w zacisznym miejscu, w otoczeniu zabytkowych murów Krakowa
i zieleni Plant, oferuje zarówno komfort jak i domową atmosferę.
Eleganckie pokoje, urządzone stylowymi meblami mają różnorodny charakter
i kolorystykę, zapewniają wygodę i wysoki standard.
Zapraszam również do wypróbowania naszej restauracji.
Mistrz kuchni oczaruje Państwa daniami z tradycji polskiej i europejskiej
w autorskiej interpretacji.
Życzę Państwu wspaniałego pobytu w Krakowie i w naszym hotelu.

I invite you to stay at our boutique Gródek Hotel.
Situated in a quiet location, surrounded by the historic city walls of Kraków
and the green belt of Planty, it offers both comfort and a homely atmosphere.
The elegant rooms, decorated with stylish furnishings, each have their own individual character
and colour palette.
You are also welcome to try our restaurant.
Let our Chef delight you with dishes inspired by both Polish and European tradition in his own
interpretation.
I wish you a great stay in Kraków and in our hotel.

Dyrektor Hoteli Donimirski / Donimirski Hotels Manager

Gródek, as in the street name Na Gródku, is the
name of an ancient fortified settlement whose
existence predates granting municipal rights to
Kraków in 1257. It was here that Alderman Albert
started his rebellion in May 1311, leading German
burghers against the monarch. King Władysław the
Short brutally crushed the rebellion, burned the
Gródek fortification, and drove Albert out of the
town. Today’s street layout with tenement houses
and the defensive residence emerged in the 15th
century. In the 17th century, as a votive offering for
the battle won by the Polish against the Turks at
Chocim, Princess Anna Lubomirska founded the
Baroque church and convent of the Dominican
Sisters, existing to this day, on the site of the
residence. In 1655, Swedish troops besieged the
city, and the roof of the convent caught fire. In the
smoke, the Blessed Virgin Mary appeared, which
terrified the Swedes who then stopped their attack.
This miracle is commemorated by the portrait of
Our Lady on the convent wall, visible from the
Planty Park.
The construction of the hotel was preceded by
archaeological research. The objects found during
excavations are now part of the exhibition in the
hotel’s cellar. The most precious one of them is a
rattle shaped like an Easter egg from the 11th
century. The Donimirski company opened the
hotel here in 2005. The interiors were designed by
Princess Ingrid Lubomirska. During the visit of
Pope Benedict XVI in Kraków in 2006, the
President of Poland and his wife stayed at the
Gródek Hotel.

Pisanka kijowska z XI w.
znaleziona podczas
prac archeologicznych
w Hotelu Gródek
11th century painted
Kiev Easter Egg
found during archeological
works at Grodek Hotel

HISTORIA / HISTORY

Ulica Na Gródku przypomina
o starodawnym g rodzie obronnym,
istniejącym tu zanim Kraków uzyskał prawa
miejskie w 1257 roku. Z tutejszej siedziby
w maju 1311 roku Wójt miasta Albert
p o p r owa d z i ł n i e m i e ck i ch m i e s z c z a n
przeciwko królowi. Król Władysław Łokietek
krwawo zdławił bunt, spalił Gródek,
a Alberta wypędził z miasta. W XV wieku
powstaje dzisiejszy układ ulic z kamienicami
i obronną rezydencją. W XVII w. na miejscu
rezydencji księżna Anna Lubomirska, funduje
– jako wotum za zwycięstwo nad Turkami –
istniejący tu do dziś, barokowy kościół
i klasztor Sióstr Dominikanek. Gdy w 1655
roku Szwedzi oblegali miasto, podczas
szturmu zapalił się dach klasztoru. Wśród
dymów ukazała się postać Najświętszej Maryi
Panny, dzięki czemu przerażeni Szwedzi
wstrzymali atak. Pamiątką tego cudu jest obraz
Matki Boskiej na murze klasztoru, widoczny
z Plant. W czasach współczesnych
przebudowę budynku na hotel poprzedziły
badania archeologiczne. Znalezione podczas
badań przedmioty są widoczne w tutejszej
ekspozycji. Najstarsze znalezisko to pisankagrzechotka z Kijowa z XI w. Firma Donimirski
otwiera tu hotel w 2005 roku. Wnętrza
projektuje Księżna Ingrid Lubomirska.
Podczas wizyty Papieża Benedykta XVI
w Krakowie w 2006 roku w hotelu gości
Prezydent Polski wraz z małżonką.

Witamy Państwa w pięciogwiazdkowym hotelu
na Gródku, który jest perłą w koronie Hoteli
Donimirski. Położony w cichym i bezpiecznym
zaułku centrum, oferuje 23 stylowo urządzone
pokoje i apartamenty. W królewskim mieście
Krakowie poczujecie się Państwo jak królowie.
W 2018 roku nasz hotel w rankingu Travelers'
Choice 25 najlepszych hoteli w Polsce został wysoko
oceniony w następujących kategoriach:
Małe hotele
4 miejsce
Luksusowe hotele
5 miejsce
Najlepsza obsługa
8 miejsce
Romantyczne hotele
6 miejsce
Welcome to the five-star Gródek Hotel,
the crown jewel of the Donimirski Hotels. Located
in a peaceful and quiet cul-de-sac, it offers
23 tastefully arranged rooms and suites. All so that
you can feel like royalty in the royal town of Kraków.
The 2018 TripAdvisor Travelers' Choice Awards
– Top 25 Hotels in Poland had our hotel ranked high
in several categories:
Small hotels
#4
Luxury
#5
Best service
#8
Romance
#6

Do you value original furnishings as
well as modern conveniences? What’s
characteristic about our rooms is their
individual character which makes our
guests want to return…

POKÓJ DWUOSOBOWY TYPU STANDARD / STANDARD DOUBLE ROOM

Czy cenicie Państwo niebanalną
aranżację i zarazem luksus
nowoczesności? Nasze pokoje wyróżnia
indywidualny charakter wnętrz, a naszych
Gości to, że zawsze do nas wracają…

No barriers! Rooms are fully
equipped for the guests using
wheelchairs.

POKÓJ DWUOSOBOWY TYPU DELUXE / DELUXE DOUBLE ROOM

Hotel bez barier! Dysponujemy
pokojami w pełni wyposażonymi dla
gości na wózku inwalidzkim.

Visiting a place that is new and
unfamiliar, wouldn’t you also like to feel
the comfort of home? We are here to
meet all your wishes and ensure that your
stay is a sheer pleasure and relaxation.

POKÓJ DWUOSOBOWY TYPU TWIN DELUXE / DELUXE TWIN ROOM

Czy w przyjaznym wprawdzie
i pięknym, ale jednak obcym mieście
chcielibyście się Państwo czuć jak
u siebie? Spełniamy wszelkie życzenia
i gwarantujemy niczym niezakłócony
wypoczynek.

The hotel’s situation amid the
greenery of the Planty Park, in the
vicinity of the Main Market Square, the
Royal Castle in Wawel, the Opera and the
Philharmonic Hall, will provide you with
an easier access to the city’s cultural
points of interest and tourist attractions.

APARTAMENT / SUITE

Położenie hotelu wśród zieleni Plant,
w sąsiedztwie Rynku Głównego,
Wawelu, Opery i Filharmonii umożliwi
Państwu swobodne korzystanie z atrakcji
kulturalnych i turystycznych miasta.

Nie tylko konserwatywni
tradycjonaliści będą się dobrze czuli przy
kominku naszej biblioteki w otoczeniu
książek, skórzanych foteli i przy barku
pełnym wybornych trunków. To idealne
miejsce do poważnych i niepoważnych
rozmów i do chwil samotności – z gazetą,
czy z laptopem.
You don’t have to be an old-time
gentleman to enjoy the cosy interior of
our library bar. Sit back by the warm glow
of the fireplace where, surrounded by
books and with the drinks cabinet
at your disposal, you’ll be able to unwind.
W hether you are immersed in
conversation or in your reading of choice
– quality time guaranteed.

BIBLIOTEKA BAR / LIBRARY BAR

Księżna Ingrid Lubomirska – architekt wnętrz.
Princess Ingrid Lubomirska – interior designer.

A popular stop with local gourmets,
our restaurant has been renowned for
years. Standing parties up to 80 people
can be organised here as well as sit-down
events for up to 70 with various seating
arrangements.

RESTAURACJA / RESTAURANT

Lokalni smakosze znają dobrze
naszą restaurację, która od lat cieszy się
zasłużoną sławą. Urządzamy także
bankiety – standing party do 80 osób lub
przyjęcia przy dowolnym układzie
stołów do 70 osób.

Wysłuchaj hejnału z hotelowego tarasu.
Listen to the bugle call while at our terrace.

Do you know of any other roof
terrace in the Old Town which boasts the
view of St. Mary’s tower and the
trumpeter playing the bugle call so close
at hand? It’s always a pleasure for us to see
the faces of our guests who enjoy their
morning coffee or something stronger in
the evening on our lovely terrace.

TARAS / TERRACE

Czy znacie Państwo jakiś zaciszny
taras w samym centrum Krakowa,
z którego jak na dłoni widać trębacza
grającego hejnał na wieży Mariackiej?
Zawsze jesteśmy szczęśliwi widząc
radość na twarzach Gości, którzy piją tam
poranną kawę bądź coś mocniejszego
wieczorem...

13 km od Rynku Głównego / 13 km from Main Square

We are immensely grateful to our guests since the launch of Zamek Korzkiew.
More and more parts of the 14th century fortress are being renovated, and it's thanks to our loyal
customers that the castle – which had been in ruin for the last 150 years – breathes anew.
Book a room in Donimirski Hotels and help build a castle!
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Od samego otwarcia Zamku Korzkiew mamy wobec naszych Gości dług wdzięczności.
To dzięki Państwu restaurowane są kolejne fragmenty tej XIV-wiecznej twierdzy.
Przez ostatnie 150 lat była ruiną, a dziś nabiera coraz żywszych barw.
Włącz się we wspólny wysiłek odbudowy Zamku Korzkiew
rezerwując pobyt w hotelach sieci Donimirski.

MPK

KOLACJA NA ZAMKU KORZKIEW XIV w.
DINNER IN 14 th CENTURY CASTLE
+48 12 431 90 40

Konieczna rezerwacja / Needs reservation
kolacjanazamku@korzkiew.pl dinnerinthecastle@korzkiew.pl

DONIMIRSKI

Hotele & Restauracje
Hotels & Restaurants
CASTLE RESIDENCE

Zamek Korzkiew
13 km
od Rynku Głównego
from main square

Hotel Kościuszko
Restauracja Kościuszko
3,6 km
od Rynku Głównego
from main square

Hotel Polski
Restauracja Pijarska 17
Rynek
Główny
Main
Square

Hotele Donimirski mieszczą się
w unikalnych architektonicznie budynkach
wpisanych do rejestru zabytków. Obiekty
mają ciekawą i sięgającą daleko w przeszłość, zbadaną i opisaną historię: miejsca,
właścicieli i sławnych gości.
Standard wyposażenia pokoi połączony
jest z kameralnością i butikowym
charakterem. Wyposażenie naszych hoteli
uwzględnia najnowsze rozwiązania
techniczne nie wyłączając klimatyzacji
i windy. Atrakcją jest klasyczny wystrój
przypominający domową atmosferę
z dawnych czasów.
Nasze restauracje na wysokim
poziomie zaspokajają oczekiwania amatora
tradycyjnej polskiej kuchni. W eleganckich
salach odnajdziecie bogactwo dań oraz
w y ś m i e n i t y ch w i n s p r owa d z a n y ch
bezpośrednio z włoskich, węgierskich oraz
polskich winnic.

The Donimirski Hotels are located in
buildings with a unique architectural character,
entered into the register of historic
monuments. They have a fascinating wellresearched history, stretching far into the past,
concerning the place where they’re located,
their previous owners and their famous guests.
The standard of room equipment reflects
the intimate and boutique character of the
hotels. At the same time, it includes latest
modern conveniences, such as air conditioning
and lifts. There is undeniable appeal to the
classic design reminiscent of the home
atmosphere of past times.
Our restaurants strive to meet the high
expectations of connoisseurs of traditional
Polish cuisine. The elegant restaurant interiors
provide the backdrop for a wealth of dishes to
enjoy along with fine wines imported directly
from Italian, Hungarian and Polish vineyards.

Zapraszamy do naszych restauracji na przyjęcia, spotkania
biznesowe, uroczystości rodzinne
Hotel Gródek
Restauracja Gródek

We invite you to our restaurants for parties,
business meetings and family celebrations
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RESIDENCE

Hotel Pugetów

www.restauracjakosciuszko.com

www.pijarska17.com

www.restauracjagrodek.com

HOTEL GRÓDEK
ul. Na Gródku 4, 31-028 Kraków, Poland

Hotel i Restauracja Gródek
www.donimirski.com

+48 12 431 90 30

hotel.grodek@donimirski.com

No barriers

Donimirski
applications

Restaurant

Parking

