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Give the card as a present !
Get the discount by booking directly with us.

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

Zaproś w naszym imieniu 

Invite in our name



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
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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

Honesty in business and in relations with employees

Respect and protection of  animals and the environment
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Dyrektor Hoteli Donimirski / Donimirski Hotels Manager

Miło mi powitać Państwa w historycznym Hotelu Polskim pod Białym Orłem.
Nazwa hotelu wiąże się z godłem Polski, 

wszystko tu mówi nam o naszym narodowym dziedzictwie. 
Na każdym kroku spotkają Państwo nawiązania do arcydzieł sztuki 
z kolekcji założonej przez księżnę Izabelę Czartoryską w XIX wieku. 

W tym miejscu od stuleci przyjmowano gości. 
Staramy się nawiązywać do tej pięknej tradycji polskiej gościnności.

Zapraszam również do skosztowania dań z karty menu naszej restauracji. 
Klimatyczny lobby bar, zlokalizowany na niskim parterze, a w sezonie letnim 

ogródek, będą idealne na wieczorną pogawędkę z przyjaciółmi 
przy znakomitym drinku czy lampce wina.

Życzę Państwu wspaniałego pobytu w Krakowie i w naszym hotelu.
 

It is my pleasure to welcome you to the historic Hotel Polski pod Białym Orłem.
The name of  the hotel reflects Poland's coat-of-arms, the white eagle. In fact, everything here 

is connected to our national heritage. Wherever you look, you will find references to the masterpieces 
thof  art from the collection founded by Izabela Czartoryska in the 19  century. 

For centuries, this has been a place where visitors were hosted. 
We try to draw on this beautiful tradition of  Polish hospitality.

I also wish to invite you to enjoy dishes from the menu of  our restaurant. The cosy lobby bar on the 
lower ground floor, and in the summer the garden will be perfect for an evening chat with friends over 

a great drink or a glass of  wine.

I wish you a great stay in Kraków and in our hotel.
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 Hotel  Polski  pod Białym Orłem 
continues the tradition of  the oldest hotel 
in Kraków. It is located at the main entrance 
to the Old Town – St. Florian’s Gate, 
by the Princes Czartoryski Museum. 
The Czartoryski family is one of  the most 
eminent aristocratic Polish families. Their 
forbears were the rulers of  the Grand Duchy 
of  Lithuania. In 1386 their cousin, Prince 
Władysław Jagiełło, became the King of  
Poland. The Museum displays Poland’s 
oldest collection of  painting, military 
antiquities, artistic handicrafts as well as 
ancient objects. The most precious and 
famous exhibit is Leonardo da Vinci’s Lady 
with an Ermine. 
 Already prior to 1628, the corner house 
by the defensive tower was home to an inn 
anda small brewery. In the 19  century, th

Prince Adam L. Czartoryski bought the 
existing guest house known as “Under the 
While Eagle” along with two other houses, 
and connected them in 1913 to create a hotel 
for museum guests. Since then, the hotel has 
been in uninterrupted operation until today. 
All of  the rooms and interiors refer to the 
era, and are decorated exclusively with 
reproductions of  paintings from the 
mu s e u m  c o l l e c t i o n s .  Fo l l ow i n g  a 
modernisation completed in 2016, the hotel 
became part of  the Donimirski Hotels.

 Hotel  Polski  pod Białym Orłem 
kontynuuje tradycję najstarszego hotelu 
Krakowa. Mieści się przy głównym wjeździe 
do Starego Miasta – Bramie Floriańskiej  
i  Muzeum Ks i ą ż ą t  Cza r to r y sk i ch . 
Czartoryscy to jeden z najznamienitszych 
rodów Rzeczypospolitej. To ich protoplaści 
rządzili Wielkim Księstwem Litewskim. 
W 1386 roku ich kuzyn Władysław Jagiełło 
został królem Polski. Muzeum mieści 
najstarsze w Polsce zbiory malarstwa, 
mil i tar iów, rzemiosła ar tystycznego 
i zbiorów starożytnych. Do kolekcji należy 
„Portret damy z gronostajem”  Leonarda da 
Vinci. 
 Już przed 1628 r. w narożnej kamienicy 
przy baszcie mieściła się oberża i mały 
browar. Tuż za ścianą był zajazd „Pod Białym 
Orłem”. W 1913 roku książę Adam L. 
Czartoryski połączył obie kamienice na hotel 
dla gości muzeum. Od tego czasu hotel 
funkcjonuje nieprzerwanie do dziś . 
Wszystkie pokoje i wnętrza hotelu nawiązują 
do epoki, a zdobią je reprodukcje obrazów 
tylko z muzealnych zbiorów. Hotel po 
modernizacji zakończonej w 2016 dołączył 
do sieci Hoteli Donimirski.



 Hotel Polski pod Białym Orłem jest jednym 
z najstarszych i najatrakcyjniej położonych hoteli 
Krakowa. Zlokalizowany przy dawnej Drodze 
Królewskiej łączy zalety zacisznej lokalizacji 
z bezpośrednim sąsiedztwem pełnego atrakcji 
turystycznych Rynku Starego Miasta. Część pokoi 
oferuje swoim gościom niepowtarzalny widok 
na fragment dawnych murów obronnych wraz 
ze średniowieczną Bramą Floriańską.
 W 2018 roku nasz hotel w rankingu Travellers' 
Choice 25 najlepszych hoteli w Polsce został wysoko 
oceniony w następujących kategoriach:

 Luksusowe hotele  7 miejsce
 Romantyczne hotele  12 miejsce

 The Hotel Polski pod Białym Orłem is one 
of  the oldest and most conveniently situated hotels 
in Kraków. Located along the former Royal Route, 
it combines the advantages of  a quiet corner with the 
immediate vicinity of  the Old Town with all its 
tourist attractions. Part of  the rooms offers our 
guests a unique view of  the remaining fragment 
of  the old defence walls together with the Medieval 
St. Florian’s Gate.
 In 2018, The TripAdvisor Travellers' Choice 
Awards – Top 25 Hotels in Poland  had our hotel ranked 
high in the following categories:

 Luxury  #7
 Romance  #12
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  Pragnący wygód nie muszą szukać 
daleko... Wystarczy zajrzeć do Hotelu 
Polskiego, aby odkryć komfort i luksus 
kryjące się w samym centrum Starego 
Miasta.

 Those who crave comforts don’t 
have to look far... Just step inside the 
Polski Hotel to discover the comfort 
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  Klimatyzacja, podgrzewane lustra, 
podłogi czy też dostęp do minibaru... 
To jedynie część z wielu nowoczesnych 
udogodnień, które czekają w naszych 
pokojach na wszystkich Gości.

 Air conditioning, heated mirrors 
and floors, fully stocked minibars... 
T h e s e  
are only some of the many modern 
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  Unikalną atmosferę Hotelu Polskiego 
współtworzą także nasi Goście... 
To właśnie z myślą o nich zaprojekto-
wano apartamenty i pokoje pełne 
luksusowych wygód. 

 Our Guests are part of  the unique 
atmosphere of  the Polski Hotel… It was 
with them in mind that we designed the 
suites and rooms filled with luxury 
amenities. 
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  Wnętrza pokoi zaskakują niepowta-
rzalnym połączeniem zabytkowego stylu 
z innowacyjnymi udogodnieniami. 

 The interiors enchant with their 
unique combination of  historic style 
and innovative facilities.
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  Duże łóżko małżeńskie, a może dwa 
pojedyncze? Spełniamy życzenia Gości
umożliwiając im wybranie dowolnej

aranżacji w pokoju. 

 Large double bed or two single ones?
We meet the requests of our Guests 
allowing them to select any 
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To nie tylko klimatyczne pokoje, ale 
i hotelowa restauracja z wyjątkowym 
menu, w którym rozsmakują się wszyscy 
wielbiciele tradycyjnych polskich dań.

 How do you achieve perfect 
relaxation? Not only through the 
cosy rooms, but also thanks to the 
restaurant featuring a unique menu 
s u r e  t o  w i n  
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  Na spragnionych wytchnienia czeka 
urocze lobby, w którym Goście mogą 
skorzystać z oryginalnej karty win oraz 
drinków podczas kameralnego spotka-
nia.

 Those in need of a moment 
of respite from their busy day can sit 
b a c k
in our charming lobby, browse the 



KOLACJA NA ZAMKU KORZKIEW XIV w.
th DINNER IN 14  CENTURY CASTLE
Konieczna rezerwacja / Needs reservation 

 +48 12 431 90 40      kolacjanazamku@korzkiew.pl  dinnerinthecastle@korzkiew.pl

13 km od Rynku Głównego / 13 km from Main Square bus 267MPK

Book a room in Donimirski Hotels and help build a castle!

Włącz się we wspólny wysiłek odbudowy Zamku Korzkiew 
rezerwując pobyt w hotelach sieci Donimirski.

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.

We are immensely grateful to our guests since the launch of  Zamek Korzkiew. 
thMore and more parts of  the 14  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.

Zapytaj rece
pcjoniste!Ask the rece

ptionist!



Zapraszamy do naszych restauracji na przyjęcia, spotkania 
biznesowe, uroczystości rodzinne

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

Hotels & Restaurants
Hotele & Restauracje

Hotel Kościuszko
Restauracja Kościuszko

3,6 km
od Rynku Głównego

from main square

Hotel Polski
Restauracja Pijarska 17

Hotel Gródek
Restauracja Gródek

RESIDENCE

Hotel Pugetów

13 km
od Rynku Głównego

from main square

CASTLE RESIDENCE

Zamek Korzkiew

www.pijarska17.comwww.restauracjakosciuszko.comD
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Rynek
Główny

Main 
Square

www.restauracjagrodek.com

 The Donimirski Hotels are located in 
buildings with a unique architectural character, 
entered into the register of  historic 
monuments. They have a fascinating well-
researched 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. 

 Hotele Donimirski mieszczą się
w unikalnych architektonicznie budynkach 
wpisanych do rejestru zabytków. Obiekty 
mają ciekawą i sięgającą daleko w prze-
szłość, zbadaną i opisaną historię: miejsca, 
właścicieli i sławnych gości. 
 Standard wyposażenia pokoi połączony 
jest  z  kamera lnością  i  but ikowym 
charakterem. Wyposażenie naszych hoteli 
uwzględnia najnowsze rozwiązania 
techniczne nie wyłączając klimatyzacji
i windy. Atrakcją jest klasyczny wystrój 
przypominający domową atmosferę
z dawnych czasów.
 Nasze  res taurac je  na  wysok im 
poziomie zaspokajają oczekiwania amatora 
tradycyjnej polskiej kuchni. W eleganckich 
salach odnajdziecie bogactwo dań oraz 
wyśmien i tych win  sprowadzanych 
bezpośrednio z włoskich, węgierskich oraz 
polskich winnic. 

11th



ParkingNo barriers Restaurant

www.donimirski.com       

HOTEL POLSKI

Donimirski
applications

POD BIAŁYM ORŁEM

ul. Pijarska 17, 31-015 Kraków, Poland

 +48 12 422 11 44       

hotel.polski@donimirski.com

Hotel Polski


