
Witamy w Vienna  
House Easy Cracow 



 
Vienna House Easy to miejski, elegancki, młody produkt, zgodny z filozofią „cool Bed & Breakfast“. Atrakcyjny dla gości, 

którzy cenią sobie proste piękno życia. Szybki Internet, zaangażowana obsługa, wyjątkowe doświadczenia, regionalne 

smaki oraz designerskie wnętrza. A do tego wszystkiego wiedeński urok.  

Poznaj Vienna House Easy i zobacz Vienna House Easy Berlin. 
MEUR 
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Vienna House Easy Cracow zlokalizowany jest w biznesowo-handlowej części centrum Krakowa, naprzeciwko gmachu 

Opery Krakowskiej oraz w pobliżu hali sportowej Tauron Arena. W odległości krótkiego spaceru znajduje się Stare 

Miasto ze średniowiecznym rynkiem. Hotel słynie lokalnie z doskonałej kuchni. Czy to wszystko nie brzmi obiecująco? 

Hotel w skrócie: 

• 220 nowoczesnych  pokoi   

• Restauracja 

• Bar z letnim tarasem 

• 5 sal konferencyjnych 

       

MEUR 
2,560 



Pokoje  
…to kompozycja lokalnych skarbów - prosty, ale atrakcyjny design będący kombinacją nowoczesności i regionalnych 

elementów dekoracyjnych. Harmonia pomiędzy miejscem pracy a miejscem przeznaczonym na relaks.  



Pokoje  
Po pełnym wrażeń dniu warto odprężyć się na wygodnych łóżkach z wysokiej jakości materacami, dla większego komfortu 

spania. Bezpłatne szybkie łącze WiFi, cyfrowa prasa oraz butelka wody to podstawowe udogodnienia w każdym pokoju.   

  



Pokoje  
Przestronne biurko z zestawem do parzenia kawy i herbaty, odpowiednie światło, gniazdo zasilania i wygodne meble. 

Pokoje Easy i Easy Plus idealnie nadają się na kolejny pobyt. 



 Śniadanie jak w piekarni 
…oznacza świeżą, zdrową żywność serwowaną w przyjemnym otoczeniu 

domowej atmosfery. Wysokiej jakości pieczywo, lokalne specjały, świeżo 

parzona kawa i herbata oraz domowa lemoniada na wyciągnięcie ręki.  

Szef kuchni to prawdziwy gospodarz i chętnie sam serwuje ciepłe posiłki.  



Pyszna oferta dla grup turystycznych  
Po intensywnych wycieczkach i długich wędrówkach po mieście Kraka warto zatroszczyć się o dobry posiłek. 

Tradycyjne dania przygotowywane z wysokiej jakości wyrobów regionalnych i dostępne na wyciągnięcie ręki - to proste  

w Vienna House Easy Cracow. A wieczorem? Wieczorem nie ma nic bardziej odprężającego od lampki wina, ulubionego 

drinka lub domowej lemoniady w towarzystwie znajomych. Lobby bar sprawdzi się tu doskonale. 



Letni relaks w ogrodzie 
A może warto skorzystać ze słońca? Vienna House Easy Cracow dysponuje aż dwoma ogródkami letnimi, w tym jeden 

położony tuż przy barze, drugi, bardziej kameralny przy lobby. Letni lunch lub pyszna kolacja na świeżym powietrzu to 

doskonały pomysł, również dla grup zorganizowanych. Witamina D jest zawsze dobra dla ciała, ducha i umysłu! 
 
 



Spotkania & Co-working 
…wielofunkcyjne sale konferencyjne oferują przestrzeń do spotkań, szkoleń, 

mniejszych konferencji, czy wywiadów. Creative Meeting koncept w połączeniu 

z wygodnym wyposażeniem, wykonanym z wysokiej jakości materiałów 

gwarantują przyjemną atmosferę. 
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