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When a hotel becomes your house

Art and culture.
Design and tradition.
Vienna House Andel‘s Cracow
to niezwykłe połączenie designu, sztuki i gościnności. Lokalna społeczność i miłośnicy
sztuki, jak również podróżujący
w celach służbowych i turystycznych doceniają jego położenie
w samym sercu Krakowa, piękne
pokoje, restaurację, bar i powierzchnię eventową.

Vienna House Andel’s Cracow is
where design, art and hospitality
meet. Situated in the heart of Cracow, its beautiful rooms, together
with its restaurant, bar and event
area, make it a popular choice for
art lovers and locals as well as business and leisure travellers.

• 159 designerskich pokoi
i apartamentów

• 159 design rooms & suites

• Restauracja Mavericks i Bar
Smok
• 5 sal konferencyjnych i Foyer 271 m² powierzchni eventowej.
• Centrum spa i fitness
• Całodobowa recepcja & room
service
• Darmowe szybkie WiFi &
mobile concierge
• Garaż podziemny
• Prace polskich i zagranicznych
artystów współczesnych to
stały elementem wystroju
hotelu
• Centralna lokalizacja przy
Starym Mieście

• Restaurant Mavericks
& Bar Smok
• 5 conference rooms & Foyer 271 m² event are
• Spa & fitness facilities
• 24h reception & room service
• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
• Underground parking spaces
• Exhibitions from local and
international artists are
a regular contribution to
the design of the hotel
• Central location in the old town

SPA I WELLNESS
Po całym dniu pełnym wrażeń
w Krakowie, aktywnie odpocznij
w naszym studiu fitness. Po sesji
aerobiku na nowych urządzeniach
skorzystaj z suchej sauny i masażu lub zrelaksuj się w pokoju
relaksu.

SPA & WELLNESS
After an eventful day of sightseeing
in Cracow, enjoy a workout in the
fitness studio. Follow a session on
the new aerobic machines with a
dry sauna and massage, or simply
chill out in the relaxation room.

Vienna House Andel’s Cracow • Pawia 3, 31154 Cracow, Poland
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POKOJE STANDARD
Wspaniały design w połączeniu
z bogatą kolorystyką przytulnych
wnętrz pokoi niosą ze sobą powiew komfortu i luksusu. Dzięki
nowoczesnemu
wyposażeniu
i przyjaznej atmosferze pokoje
Standard stanowią oazę spokoju
po pełnym wrażeń dniu spędzonym na zwiedzaniu zabytkowego
Starego Miasta.

STANDARD ROOMS
With their modern facilities and
welcoming atmosphere, the Standard rooms are an oasis of calm
after a busy day exploring the historical old town. The cool design
coupled with robust colours give
the rooms a cosy, luxurious air.

SUPERIOR ROOMS

POKOJE SUPERIOR

Luxuriously equipped with twin
beds or a double bed, the Superior rooms are an ideal base from
which to explore the historical old
town of Cracow. Free high-speed
WiFi means you can stay in constant touch with the people who
matter.

Luksusowo wyposażone pokoje
Superior z dwoma oddzielnymi
łóżkami lub łóżkiem podwójnym
stanowią idealną bazę do zwiedzania krakowskiego Starego Miasta.
Dzięki bezpłatnemu dostępowi
do szybkiego internetu pozostaniesz
w stałym kontakcie z najbliższymi.
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Sweet dreams
APARTAMENTY

SUITES

Pokoje Junior Suites z oddzielną
sypialnią i salonem, duży apartament Andel‘s z własnym tarasem,
pokojem dziennym i sypialnią oraz
z dwiema łazienkami czy apartamenty z własnymi balkonami i panoramicznym widokiem na Stare
Miasto. Każdy znajdzie coś dla
siebie wśród apartamentów w hotelu Vienna House Andel‘s Cracow.

From the Junior suites with separate bedroom and salon, to
the larger Andel’s suite with its
own terrace with separate living
and sleeping areas and two bathrooms, to the apartments with
their own balconies and panoramic views of the old town. The
range of Suites at Vienna House
Andel’s Cracow offers something
for everyone.

• Klimatyzacja

• Air conditioning

• Telewizor LCD

• LCD TV

• Sejf

• Safe

• Minibar

• Minibar

• Zestaw do parzenia kawy
i herbaty

• Coffee & tea making facilities

• Woda mineralna
• Darmowe szybkie WiFi &
mobile concierge
• Łazienka z WC, prysznic/wanna

• Mineral water
• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
• Bath with WC, shower/bathtub

Dodatkowe usługi w pokojach
Superior i w apartamentach obejmują bezpłatne dostarczenie
śniadania do pokoju, powitalny
drink, codzienną gazetę, szlafrok
i pantofle, a także możliwość
wczesnego zameldowania czy
późnego wymeldowania.

Additional services in the Superior rooms and Suites include
free breakfast delivery to the
room, a welcome drink, daily
newspaper, bathrobe and slippers as well as early check-in/
late check-out upon request.
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MAVERICKS RESTAURANT
Kuchnia kalifornijska i surferski
luz w samym centrum Krakowa!
Mavericks obiecuje dania w
stylu kalifornijskim z azjatyckimi,
meksykańskimi i europejskimi
wpływami. Dodatkowo w ofercie
bogaty wybór win, dania wegetariańskie, lody i menu dla dzieci.

MAVERICKS RESTAURANT
California cuisine and cool surf
spirit in the centre of Cracow!
Mavericks promises fusion dishes
with Asian, Mexican and European
influences. To top it off, a rich
selection of wines, vegetarian
dishes, sundaes as well as a
children‘s menu.
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Enjoy the good vibes
BAR SMOK
Odrodzona ikona. Miejsce, które
po prostu trzeba odwiedzić. Nowy
Bar Smok inspiruje i zachwyci
nawet najbardziej wymagające
gusta. Po pierwsze swoim efektownym wystrojem wnętrz, zdominowanym przez kolory miedzi
i odcienie kobaltu. Po drugie
szerokim wyborem alkoholi, od
ognistych whisky po krystaliczne,
lokalne wódki.

BAR SMOK
An icon reborn. The new Bar Smok
draws on years of experience in
delighting the most demanding
cocktail connoisseurs. First, the
mood is set by the striking interior
design, dominated by copper and
cobalt hues. And then come the
drinks: from fiery whiskies to crystalline local vodkas, all the right
ingredients line up at the lair of
Cracow’s dragon.
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Dział konferencji, szef kuchni, manager restauracji. Zespół Vienna House
Andel‘s Cracow dba o gości przez całą dobę. Centralna lokalizacja i bliska
odległość do zabytkowego Starego Miasta to dodatkowe atuty hotelu.
Na ważne wydarzenia polecamy klimatyzowaną salę eventową. Idealne
rozwiązanie na duże spotkania? 4 w 1 - połączenie 4 mniejszych sal
w jedną. Z kolei Restauracja Mavericks doskonale sprawdzi się na mniejsze wydarzenia.
Events team. Head chef. Restaurant manager. At Vienna House Andel’s Cracow, you‘ll be looked after around the clock while enjoying
the central location and close proximity to the historic old town. For
major events, book the air-conditioned events hall. For your next
big event, why not combine four of the event rooms into one large
ballroom. Alternatively, the Mavericks restaurant is ideal for smaller events.

Nadal szukasz idealnego miejsca
na swój event? Skontaktuj się
z działem konferencji Vienna House
Andel‘s Cracow, który z przyjemnością przygotuje ofertę cenową
i odpowie na wszystkie pytania.
Still looking for the perfect event
location? For answers to all your
questions, contact the event team
at Vienna House Andel’s Cracow,
who will be happy to prepare a
quotation for you.
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KONFERENCJE
W SKRÓCIE
• 5 sal konferencyjnych
• Klimatyzowana sala eventowa

SALA KONFERENCYJNA
CONFERENCE ROOMS

m2

Foyer

149

-

-

-

-

Ametyst + Topaz + Opal I-II

195

54

30

22

24

Ametyst + Topaz

130

42

24

16

18

Topaz + Opal

130

34

20

12

14

Opal I+II

65

12

8

6

6

Opal I

32

8

6

4

5

• 271 m² powierzchni konferencyjnej i eventowej
• Foyer o powierzchni 149 m²
• Darmowe szybkie WiFi

Opal II

32

8

6

4

5

• 25 miejsc parkingowych
w garażu podziemnym

Ametyst

65

18

12

10

11

Topaz

65

12

8

6

6

Diamond

77

16

12

9

10

Bar Smok

157

-

-

-

-

Ametyst
(65 m2)

Topaz
(65 m2)

Opal II
(32 m2)

Opal I
(32 m2)
Diamond
(77 m2)
Foyer

CONFERENCE FACTS
• 5 meeting rooms
• Air-conditioned events hall

1. Stock / 1st floor

• 271 m² conference & event area
• 149 m² foyer
• Free high-speed WiFi
• 25 parking spaces in the
underground car park
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