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Hotel Wit Stwosz
w Krakowie
ul. Mikołajska 28
31-027 Kraków
+48 12 429 61 39
hotel@hotelws.pl
www.hotelws.pl
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O hotelu
HOTEL WIT STWOSZ
to obiekt zlokalizowany bardzo blisko Rynku Głównego,
największego średniowiecznego placu Krakowa,
a także całej Europy.

XVI-wieczna kamienica, która znajduje się przy
ulicy Mikołajskiej 28 od wieków należała do Bazyliki Mariackiej,
do której powróciła po wielu zakrętach historii
na przestrzeni lat. Specjalnie z myślą o naszych gościach,
zabytkowe pomieszczenia zamieniliśmy na przytulne wnętrza
hotelowe, które gwarantują Państwu komfortowy wypoczynek.
Zapewniamy Państwu pokoje 1, 2 oraz 3-osobowe, przestronne
pokoje rodzinne dla 4 osób, a także wyjątkowy Apartament
Królewski.
Dysponujemy w pełni wyposażoną salą konferencyjną, a w
podziemiach naszego hotelu znajduje się kamienna restauracja.
Zorganizujemy dla Państwa każdą formą spotkania: różnego
rodzaju szkolenia, spotkania rodzinne oraz biznesowe, a także
wiele innych eventów.
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W centrum
Krakowa
1minuta
Od Rynku Głownego - pieszo

5 minut
Z Dworca Głównego - pieszo

10 minut
Od Wawelu - pieszo

5 minut
Do Centrum Kongresowego
ICE Kraków - samochodem
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Konferencje
Na potrzeby eventów i uroczystości przeznaczone
mamy dwie sale.
Sala konferencyjna zapewni Państwu komfort
spotkania, a dzięki dużej przestrzeni i wyposażeniu utrzyma profesjonalny charakter każdego
szkolenia i konferencji. Sala mieści się na parterze
naszego hotelu, przez co dostęp do niej jest łatwy
nawet dla osób starszych czy niepełnosprawnych.
Apartament Królewski to oferta o prestiżowym
charakterze. Utrzymany w stylizacji klasycznej,
posiada duże okna wychodzące bezpośrednio na
urokliwą i kameralną ulicę Mikołajską. Na
ścianach apartamentu zachowały się XVII wieczne
freski. Wybór ten podkreśli uroczystość każdemu
spotkaniu.

Wit Stwosz
m2

U
T

Apartament Królewski

Powierzchnia (m2)

40

53

liczba miejsc układ U

28

28

liczba miejsc układ teatralny

28

28
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Udogodnienia

rzutnik +
ekran

klimatyzacja

ﬂipchart

napoje +
lunch

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz rzeczowym podejściu do tematu nasza oferta organizacji konferencji
i szkoleń jest na najwyższym poziomie. Podczas organizowanych wydarzeń oferujemy pełne wsparcie techniczne.
Nasze sale posiadają możliwość całkowitego zaciemnienia co w przypadku prezentacji multimedialnych pozwala na
profesjonalne i wygodne ich odtwarzanie.
Chętnie poznamy Państwa wymagania i porozmawiamy o wszystkich możliwościach.
hotel@hotelws.pl
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Przerwy kawowe:
Standard:
Premium:
Comfort:
Exclusive:

20 zł/ os
20 zł/ os
30 zł/ os
45 zł/ os

kawa,herbata, woda, soki, galanteria cukiernicza
kawa, herbata, woda, soki, drożdżówki
kawa, herbata, woda, soki, ciasto
kawa, herbata, woda, soki, owoce, tartinki - 3 szt/os

Dodatkowo płatne do wyboru:
paluszki / orzeszki 4 zł/ os
owoce / ciasto
8 zł/ os

Katering

Lunch:
od 35 zł/ os drugie danie, woda
od 40 zł/ os zupa, drugie danie, woda, soki
od 50 zł/ os zupa, drugie danie, deser, woda, soki, kawa, herbata
Przykładowe menu dostępne w recepcji hotelu: +48 12 429 60 26,
+48 12 429 61 39, hotel@hotelws.pl
Warunki rezerwacji:
przerwa kawowa dla min 8 osób
lunch dla min 10 osób
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Bezpieczeństwo
COVID 19

Dokładamy wszelkich starań
aby Wasz pobyt był bezpieczny
i wygodny.
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PRACUJEMY W MASKACH

02

REGULARNIE DEZYNFEKUJEMY
POWIERZCHNIE I ZAPEWNIAMY
ŚRODKI ODKAŻAJĄCE

03

PREFERUJEMY PŁATNOŚCI
BEZGOTÓWKOWE

04

UMOŻLIWIAMY ZACHOWANIE
BEZPIECZNYCH ODLEGŁOŚCI

08
Poznaj nasz hotel

09
Jakość

9,2

Rezerwacja potwierdzona po wpłacie 30% zaliczki, bezpłatna anulacja do 10 dni przed pierwszym dniem realizacji imprezy,
ul. Mikołajska 28
31-027 Kraków

+48 12 429 60 26
+48 12 429 61 39

hotel@hotelws.pl
www.hotelws.pl

