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Budynek biurowy 
Prosta Tower w Warszawie

Hala widowiskowo‑sportowa 
Atlas Arena w Łodzi

ARCHE HOTEL  
KRAKOWSKA  
W WARSZAWIE

Arche SA

Arche Hotel Krakowska to nowo-
czesny 4-gwiazdkowy obiekt  
z 344 pokojami, parkingiem 

podziemnym, restauracją oraz 15 sa-
lami konferencyjnymi o łącznej po-
wierzchni 1700 m2, zlokalizowany  
4 km od Lotniska Chopina i 7 km od 
centrum Warszawy.

Arche Hotel Krakowska to komfor-
towy obiekt, który może przyjąć jed-
norazowo ponad 700 gości mających 
możliwość relaksu w wygodnie urzą-
dzonych pokojach. Niebanalny wystrój 
wnętrz tworzy klimat luksusu, elegancji 
i sentymentalizmu. Każdy z gości znaj-
dzie własną przestrzeń, w której może 
wyrwać się z rytmu napiętego dnia. 
Pokoje o powierzchni od 23 do 30 m2 
dają odwiedzającym olbrzymi komfort. 
Goście mogą czuć się swobodnie. 

Ogromnym atutem inwestycji Ar-
che Hotel Krakowska jest lokalizacja. 
Obiekt ulokowany jest w stołecznej 
dzielnicy biznesowej, przy alei Kra-
kowskiej, niedaleko lotniska i centrum 
miasta, co w nawiązaniu do bliskiej 
lokalizacji z najważniejszymi węzłami 
komunikacyjnymi w centralnej Polsce 
tworzy wygodny przystanek w podró-
ży. Z uwagi na powyższe hotel jest de-
finiowany jako obiekt biznesowy, ale  
z powodzeniem może gościć turystów 
z całego świata. 

Do dyspozycji gości zostało od-
danych łącznie piętnaście sal kon-
ferencyjnych, w tym największa  
o powierzchni 700 m2. Łączna po-
wierzchnia balowa (po połączeniu 
sali Fuksja z foyer) wynosi 1 tys. m 
kw. i ma ponad 5 m wysokości. Po-
wierzchnia konferencyjna, w cało-
ści usytuowana na 1. piętrze, daje 
ogromne możliwości do realizacji różnego rodzaju wydarzeń konferen-

cyjnych, bankietowych, wystawienni-
czych czy też prywatnych uroczysto-
ści. Przestronne foyer przy recepcji 
oraz na poziomie 1 (przy salach kon-
ferencyjnych) rozszerza możliwości 
podczas wydarzeń organizowanych 
na terenie hotelu. Sale konferencyjne 
ze ściankami mobilnymi także dają 
pole do wielu różnorodnych działań. 
W hotelu znajduje się też restaura-
cja Impresja, miejsce łączące sztu-
kę i tradycję kulinarną. Restauracja 
Impresja oferuje europejskie smaki 
w nowoczesnym wydaniu, a dopeł-
nieniem wyśmienitej kuchni są drinki 

i napoje serwowane w Lobby Barze 
No.237. 

Nowoczesne wnętrze Arche Hotel 
Krakowska jest inspirowane stylem 
art deco. Wyróżniają go proste for-
my i ciekawe połączenia kolorystycz-
ne. Inspiracją dla powstania projektu 
była współczesna sztuka i malarstwo. 
W częściach wspólnych znalazły się 
obrazy wybitnych polskich artystów, 
takich jak Andrzej Fogtt i Andrzej Stru-
miłło. Ponadto, zgodnie z misją firmy, 
na ścianach znalazły się obrazy sztuki 
nieprofesjonalnej, przekazane przez 
Fundację Leny Grochowskiej, która 
ściśle współpracuje z Grupą Arche.
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