


Nowa odsłona 
Hotelu Logos*** w Krakowie

Po niemal ćwierć wieku działalności Hotel Logos Kraków*** otworzył się na nowo! 
Obiekt w 2015 roku przeszedł gruntowną renowację z zewnątrz, a w 2019 roku 

udało się stworzyć zupełnie nowe i zaskakujące wnętrza. 
Nowe oblicze hotelu to nowy rozdział w naszej długiej historii. 

Obecnie Logos Kraków to:  

nowa jakość usług
stylowe wnętrza

nowoczesne technologie
wyjątkowa restauracja

większy komfort 
strefa biznes 



*Odrestaurowana w 2015 roku fasada kamienicy 



Lokalizacja
Kamienica, w której znajduje się nasz 
hotel usytuowana jest w dzielnicy Stare 
Miasto, tuż przy Rynku Głównym. 
Zaledwie 5 minut spacerem dzieli 
naszych Gości od najważniejszych 
atrakcji turystycznych miasta, czyli m.in. 
Sukiennic oraz Kościoła Mariackiego. 
Rynek Główny to oprócz zabytków 
przestrzeń, w której odbywają się liczne 
wydarzenia kulturalne oraz jarmarki w 
tym słynny jarmark Bożonarodzeniowy, 
który uznawany jest za jeden z 
najpiękniejszych w Europie. 

Kilkunastominutowy spacer z hotelu 
wystarczy, by znaleźć się w pobliżu 
legendarnego smoka oraz Zamku 
Królewskiego na Wawelu. To miejsce, 
które skrywa niezwykłą historię i cenne 
zabytki, wśród których znajdziemy m.in. 
Królewski Dzwon Zygmunta z 1520 roku. 



Lobby
Hotelowe lobby to przestrzeń, w której 
Goście mogą odpocząć po podróży, ale 
nie tylko. To również miejsce pełne 
wyjątkowych albumów, zagranicznych 
magazynów oraz przewodników z 
najróżniejszych stron świata. Wygodne 
kanapy, fotele, pufy oraz ciepłe światło 
zapewniają Gościom komfort i wygodę. 
Strefę dopełnia telewizor SMART TV z 
dostępem do kanałów telewizji 
satelitarnej. 

W pozostałej części lobby znajduje się 
sklep z pamiątkami rodem z Krakowa. 
Ręcznie malowane ozdoby, haftowane 
serwetki, czy skórzane notatniki to 
zaledwie część gadżetów od lokalnych 
artystów, które można kupić u nas na 
pamiątkę. 



Pokoje w czterech kategoriach

Nowo otwarta przestrzeń hotelowa to 49 
klimatyzowanych pokoi w 4 kategoriach:

CLASSIC 
SUPERIOR 

DELUX
APARTAMENT

Odrestaurowane pokoje charakteryzuje 
nowoczesny design oraz dbałość o 
detale. Zaprojektowane przestrzenie, to 
unikatowe połączenia wzorów, faktur i 
kolorów. W hotelu znajdziemy m.in. 
odcienie szarości, granatu, brązu a dla 
przełamania elementy złota, srebra oraz 
pudrowy róż.







Udogodnienia 
Hotel Logos Kraków gwarantuje 110 miejsc noclegowych w pokojach wyposażonych w wygodne - pojedyncze lub 
podwójne - łóżka. Każda przestrzeń posiada:

- indywidualnie sterowaną klimatyzację
- telewizor SMART TV wraz z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej oraz możliwością przesyłania danych
- biurka do pracy
- WIFI 
- minibar
- zestaw do parzenia kawy i herbaty
- łazienki w pokojach zostały wyposażone w eko kosmetyki, miękkie ręczniki oraz suszarkę do włosów

Dodatkowo w apartamentach znajdziemy:

- strefę dzienną
- mini ekspres do kawy
- luksusowy zestaw kosmetyków
- szlafrok

Część pokoi została również wyposażona w sejfy. 





Strefa SPA
W przestrzeniach hotelu znajduje się strefa 
SPA, w której Goście mają do dyspozycji 
stanowiska do masażu i mogą skorzystać 
z szerokiej oferty zabiegów na ciało oraz 
twarz. 

Dodatkowo strefa SPA została 
rozbudowana o saunę suchą, której atutem 
jest koloroterapia, czyli jedna z 
niekonwencjonalnych metod leczniczych 
polegająca na eksponowaniu zmysłu 
wzroku na odpowiednio dobrane barwy. W 
saunie znajdują się również panele solne, 
które tworzą niepowtarzalny klimat, a 
jednocześnie wydzielają naturalne aerozole 
i wpływają na poprawę jakości powietrza. 





Strefa biznes
Dla osób zainteresowanych organizacją 
konferencji lub spotkań biznesowych, 
mamy do dyspozycji dwie odrestaurowane 
sale konferencyjne, które mogą pomieścić 
około 20 osób. Obie przestrzenie są w 
pełni wyposażone. Znajdziemy w nich 
m.in. rzutnik multimedialny, ruchomy ekran 
projekcyjny flipchart, mikrofon, 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
szybki internet bezprzewodowy, wygodne 
krzesła oraz ekspres do kawy.

Dodatkowym udogodnieniem jest 
dedykowany catering hotelowy, który 
można dopasować w zależności od 
potrzeb. 





Letnie patio
Wewnątrz kamienicy znajduje się patio, 
które w ciepłe miesiące przeobraża się 
w tętniącą życiem przestrzeń. 
Spotkania pod gołym niebem przy 
kawie i gorącym crumble owocowym to 
sposób na idealne wakacyjne 
popołudnie. Z tej możliwości chętnie 
korzystają zarówno Goście hotelowi, 
jak i mieszkańcy Krakowa. 

Patio to także strefa stworzona z myślą 
o różnego rodzaju imprezach 
okolicznościowych. Istnieje możliwość 
zorganizowania przyjęcia weselnego, 
chrzcin, czy komunii dla około 80 osób. 







Restauracja “Pod Piątką”
Zakończona modernizacja hotelu to 
również nowy rozdział dla znajdującej się 
w nim restauracji. Od teraz Goście mają do 
dyspozycji polską kuchnię z lokalnym 
akcentem, którą znajdą w restauracji o 
nazwie „Pod Piątką”. To koncept, który 
łączy w sobie dbałość o jakość produktów 
i ich pochodzenie - restauracja korzysta 
m.in. ze słynnego pstrąga Małopolskiego, 
śmietanki ze Skały, czy białych oscypków - 
a także, nowoczesność pod postacią 
wyrafinowanych kombinacji smakowych 
bardzo nowoczesnej kuchni. Menu 
uzupełnia dedykowana karta alkoholi z 
wyselekcjonowanymi winami. 

Wnętrze to kolejny atut tego miejsca. Stara 
cegła, dużo luster, welur i delikatne 
światło. Całość wygląda lekko tajemniczo, 
a jednocześnie klasycznie.





Bufet śniadaniowy
Restauracja “Pod Piątką” w 
godzinach porannych jest 
przestrzenią, w której królują 
śniadania. Możliwość skorzystania z 
oferty dotyczy zarówno Gości 
hotelowych, którzy posiłek mają 
wliczony w cenę pokoju, jak i 
mieszkańców Krakowa. Na bufet 
śniadaniowy składa się szeroki 
wybór dań na ciepło oraz tzw. zimna 
płyta. Wśród propozycji znajduje się 
także wiele dań wegetariańskich, 
wegańskich i bezglutenowych.

Dodatkowo na specjalne życzenie 
nasz szef kuchni może przygotować 
dedykowane danie dla każdego 
Gościa. 



Aktywny wypoczynek

Kraków to miasto, w którym lista 
niezwykłych miejsc do zwiedzania 
jest naprawdę długa. 

Dla wszystkich tych, którzy chcą 
zobaczyć ich jak najwięcej, a 
także osób lubiących aktywny 
wypoczynek, mamy propozycję w 
postaci wynajmu rowerów. 

Zwiedzanie miasta z takiej 
perspektywy to duża przyjemność 
i szansa na to, by lepiej poznać 
Kraków. 



Zapraszamy

Hotel Logos to 25 lat historii, 
doświadczenia i pasji do 
hotelarstwa.

Odrestaurowane przestrzenie 
to nowy rozdział, który mamy 
nadzieję tworzyć wspólnie z 
Państwem. Zapraszamy do 
zapoznania się z naszą ofertą 
dla Gości indywidualnych, 
biznesowych oraz grup. 

Do zobaczenia w magicznym 
Krakowie!



ul. Szujskiego 5
31-123, Kraków

tel. +48 12 631 62 00
email: rezerwacja@hotel-logos.pl 

www.hotel-logos.pl

Facebook: Hotel.Logos
Instagram: Hotellogos_krakow


