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

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

www.pijarska17.comwww.restauracjakosciuszko.com 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 the 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. 
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Dom Pugetów
31-038 Kraków, Polska

RESIDENCE

+48 12 432 49 50 dom.pugetow@donimirski.com

dom pugetow www.donimirski.com


