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PALACE APARTMENTS KRAKOW – WYGODA I NOWOCZESNOŚĆ
PALACE APARTMENTS KRAKOW – COMFORT AND MODERNITY

Palace Apartments Krakow to solidna, polska marka łącząca wieloletnie doświadczenie z pasją. 

Firma wzorowana na najlepszych międzynarodowych przykładach, w pionierski sposób kreuje 

profesjonalną branżę aparthotelową na krajowym rynku. Zarządzamy ponad 100 nowoczesnych 

apartamentów zlokalizowanych w prestiżowych lokalizacjach w samym sercu Krakowa. Wszystkie 

nasze apartamenty są komfortowo wyposażone, posiadają dostęp do szybkiego, bezprzewodowego 

Internetu i telewizji satelitarnej. Nasza oferta jest wzbogacona o usługi dodatkowe. Oferujemy 

zarówno krótko, jak i długoterminowy wynajem. Dzięki skupieniu apartamentów w kilku głównych 

lokalizacjach, jesteśmy w stanie zapewnić rozwiązanie dla niemal każdego zapytania ofertowego. 

Od lat cieszymy się nieposzlakowaną opinią, wiedząc, że tylko doskonałą jakością usług można 

zdobywać uznanie Klientów. Naszym celem jest połączenie hotelowych standardów obsługi 

z elegancją, funkcjonalnością i przestrzenią apartamentów, który zaspokoi nawet najbardziej 

wyrafinowane gusta.

Palace Apartments Krakow is a reliable, Polish brand combining years of experience with passion. The 

company modelled on the best international examples, in a pioneering way creates a professional 

aparthotel’s industry on the domestic market. We manage more than 100 apartments in the most 

prestigious location in the heart of the city. All of our apartments are fully equipped and have an 

access to the high speed wireless Internet and cable TV. We provide extra services and offer both – 

long and short term rentals. We know that only the excellent quality of service can earn customer 

recognition. Our aim is to combine hotel service standards with elegance, functionality and space 

of apartments that will satisfy even the most sophisticated tastes.
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 ▪  10 minut pieszo do Rynku Głównego
 ▪  3 minuty do Galerii Krakowskiej i Dworca 
Głównego
 ▪  Nowoczesny, monitorowany przez ochronę 
apartamentowiec
 ▪  Apartamenty typu Studio, One Bedroom, Two 
Bedroom
 ▪ Podziemny garaż
 ▪ Śniadania w pobliskiej Restauracji

 ▪ 10 minutes walking distance to the Market 
Square, 3 minutes to the biggest shopping mall 
in Krakow and the Central Railway Station
 ▪ Modern, monitored by security apartament 

building
 ▪ Apartments’ Types: Studio, One Bedroom, Two 

Bedroom
 ▪ Underground garage
 ▪ Breakfasts at the nearby restaurant

LOKALIZACJA CYSTERSÓW 14 / LOCATION CYSTERSÓW 14

 ▪ Bliskość Tauron Areny i Ronda Mogilskiego
 ▪ Klimatyzacja w każdym apartamencie
 ▪ Kompleksowe wyposażenie
 ▪  Bezpieczne, zamknięte osiedle ze strefą zieleni

 ▪  The proximity of the Tauron Arena and Rondo 
Mogilskie
 ▪ Air conditioning in every apartment
 ▪ Fully equipped apartments
 ▪ Safe residential area with garden

LOKALIZACJA SZLAK 77 / LOCATION SZLAK 77
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Dlaczego Kraków?
Why Krakow?

Kraków jest najbardziej rozpoznawalnym 
na świecie polskim miastem odwiedzanym 
rocznie przez około 8 milionów turystów. 
Miasto przyciąga niepowtarzalną atmos-
ferą i unikalnym zespołem zabytkowym, 
a także różnorodnością wydarzeń kultural-
nych. Będąc tutaj koniecznie trzeba zoba-
czyć Zamek Królewski na Wawelu, jeden 
z najpiękniejszych i największych rynków na 
świecie Rynek Główny, zabytki żydowskie-
go Kazimierza czy socrealistyczne klimaty 
Nowej Huty. W obrębie starego miasta znaj-
duje się kilkaset restauracji i pubów, które 
w ciągu dnia zachęcają niepowtarzalną 
kuchnią, w nocy zaś przeistaczają się w naj-
większe w Europie centrum rozrywki. Atrak-
cyjność miasta podnosi także doskonałe 
położenie na skrzyżowaniu istotnych tras 
komunikacyjnych. Kraków jest bowiem do-
skonałą bazą wypadową, aby odwiedzić 
malowniczy Ojcowski Park Narodowy, pod-
ziemne przestrzenie Kopalni Soli w Wieliczce 
czy historyczny obóz Auschwitz – Birkenau.

Krakow is the most internationally recog-
nized polish city and is visited by approxi-
mately 8 million tourists every year. Krakow 
attracts with unique atmosphere, outstand-
ing list of historical monuments also with 
variety and high quality of cultural events. 
If you want truly explore Krakow, you can’t 
miss places like: Wawel Castle, Krakow’s 
Main Square – the largest medieval mar-
ket square in Europe, the historic buildings 
of Jewish Kazimierz or the Socio ‑Realistic 
atmosphere of Nowa Huta. Within the Old 
Town you can find hundreds of restaurants 
and pubs, which attract tourists with distin-
guished polish cuisine during the day but 
during the night they are turning into the 
big center of night life. Krakow is impor-
tant stop on the east ‑west Europe’s trade 
route. Also is the perfect starting point to 
visit the Ojców National Park, underground 
of Wieliczka Salt Mine or historical camp – 
Auschwitz‑Birkenau.
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Usługi dodatkowe. / Extra Services.

Śniadania serwujemy w restauracji znajdującej się naprzeciw-
ko naszego Aparthotelu. Do wyboru mają Państwo kilka tema-
tycznych zestawów lub możliwość skomponowania indywidu-
alnego śniadania. 

Breakfast is served in the restaurant located in front of our 
Aparthotel. You can choose from several thematic sets or 
compose individual breakfast.

Pyszne Śniadania / Delicious Breakfast

Oferta Mobilnego SPA / SPA Mobile

Parking lub wypożyczenie samochodu
Parking or car rental

W każdym z naszych apartamentów oferujemy możliwość sko-
rzystania z szerokiej oferty zabiegów mobilnego SPA. Szcze-
gółowy opis znajdziecie Państwo w folderach informacyjnych 
znajdujących się w apartamencie. 

We can propose our guests possibility of using the wide range 
of SPA mobile’s offer. You can find the detailed description in 
folders placed in the apartment. 

Zmotoryzowanym Gościom oferujemy miejsca parkingowe 
w podziemnych garażach z całodobową ochroną. Ty zwiedzasz 
Kraków, a Twój samochód odpoczywa. Dla chętnych oferujemy 
możliwość skorzystania z wypożyczalni.

For guests with cars we offer parking places in the underground 
garage with 24h ‑security. While you visit Krakow, your car can 
‘take a rest’. For our Guest who would need a car we can offer 
possibility of renting it.
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Romantyczny Wieczór / Romantic Evening

Usługa Pełna Lodówka / Full Refrigerator

Wycieczki i Transfery / Day trips and airport 
transfers

Specjalny pakiet dla Dwojga chcących spędzić niezapomnia-
ne chwile w jednym z naszych apartamentów. W zależności od 
wymagań zmysłowy nastrój zapewnią świece, wino, owoce, 
kwiaty bądź aromatyczna kąpiel.

Special package for two who want to spend unforgettable 
moments in one of our apartments. Depending on the 
requirements sensual mood will provide candles, wine, fruit, 
flowers or aromatic bath.

W trosce o Państwa wygodę oferujemy zakup i dostarczenie do 
apartamentu zestawu produktów spożywczych potrzebnych 
do samodzielnego przygotowania śniadań i kolacji.

Caring of your convenience we can offer purchase and deliv-
ery to the apartment set of food products needed to prepare 
breakfast and dinner.

W naszej ofercie posiadamy jednodniowe wycieczki do naj-
bardziej atrakcyjnych miejsc Małopolski jak: Wieliczka, Zako-
pane, Oświęcim czy Wadowice. Ponadto proponujemy wygod-
ne i bezpieczne transfery lotniskowe.

In our offer you can find daily tours to the most wanted tourist 
attractions of Lesser Poland: Wieliczka Salt Mine, Zakopane and 
Tatra Mountains, Auschwitz Birkenau, Wadowice, as well as air-
port transfers.

Więcej informacji w Recepcji! 
More information at the Reception Desk!
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Palace Apartments Krakow dla firm 
 Palace Apartments Krakow for companies

Apartamenty Palace Apartments Krakow są ide-
alnym rozwiązaniem dla firm i instytucji poszu-
kujących zakwaterowania dla swoich pracowni-
ków.

Dzięki wieloletniej współpracy z licznymi korpo-
racjami doskonale rozumiemy potrzeby Klientów 
biznesowych. Oferujemy profesjonalną obsługę 
oraz kompletnie wyposażone, nowoczesne apar-
tamenty skupione w najbardziej prestiżowych 
lokalizacjach w ścisłym centrum Krakowa, za-
pewniające spokojny i komfortowy wypoczynek. 
W ramach pobytu możemy zaoferować Państwu 
usługi dodatkowe, jak np. transport do pracy. Dla 
firm zainteresowanych dłuższym okresem wynaj-
mu proponujemy preferencyjne warunki współ-
pracy:
 ▪  atrakcyjne stawki cenowe,
 ▪  formalności ograniczone do niezbędnego mi-

nimum,
 ▪  elastyczne warunki anulacji,
 ▪  rozliczenia w cyklach miesięcznych,
 ▪  mieszkania w systemie „one ‑for ‑all”,
 ▪  możliwość czasowego zameldowania,
 ▪  wsparcie relokacyjne.

Uprzejmie prosimy o kontakt w celu skonstruowa-
nia oferty dopasowanej do Państwa potrzeb.

Palace Apartments Krakow is a perfect solution 
for companies and institutions who are looking 
for accommodation for their employees. 

By working for many years with the biggest cor-
porations we understand the needs of our cor-
porate customers. We can offer a professional as-
sistance and fully equipped, modern apartments 
that are located in the most of prestigious loca-
tion in the centre of Krakow, which assure calm 
and comfortable stay. As part of a stay we can 
propose additional service as for example trans-
portation to work. For companies that are inter-
ested in renting apartments for long term we can 
offer perfect cooperation’s policy:
 ▪ attractive price conditions,
 ▪ formalities reduced to a minimum,
 ▪ flexible cancellation policy,
 ▪ monthly payments,
 ▪ renting the apartment in a system „one‑for‑ all”,
 ▪ possibility of temporary registration of residence,
 ▪ mobility service.

Please contact us to create the best offer for you!
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Polecane restauracje w Krakowie 
  Recommended restaurants in Krakow

Bonjour Cava
Codziennie świeże tarty i ciasta pieczone przez Bojour 
Cava według wyjątkowych, bo prostych francuskich 
receptur z zastosowaniem tylko naturalnych i praw-
dziwych składników. Wypieki z myślą o Tobie i Twojej 
pysznej chwili każdego dnia.

Fresh tarts and cakes baked by Bonjour Cava by ex-
ceptional, simple French recipes using only natural 
ingredients. Pastries created for you and your deli-
cious moment of the day.

Bonjour Cava
ul. Warszawska 16, Kraków
tel. 12 623 72 14
http://bonjour‑cava.pl/
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Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą 
Thank you for reading our offer

Dane kontaktowe / Contact details
Palace Apartments Krakow

Ul. Szlak 77/7b
31‑153 Kraków

+48 723 004 744
www.palace‑apartments.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi profilami na: 
 We invite you to check our profiles on:


