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When a hotel becomes your house

And yet he was consumed with longing  for his homeland ... - Antoni Orlowski
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Simple pleasures in a cosy 

atmosphere in the Cracow city centre

 • 220 pokoi 

 • Junor Suite i pokoje przystoso-
wane dla osób niepełnospra-
wnych 

 • Restauracja, bar, ogródek letni

 • Strefa relaksacyjna 

 • 6 sal konferencyjnych do  
255 osób 

 • Darmowe szybkie WiFi &  
mobile concierge

 • Parking

 • Położony w centrum miasta, 
naprzeciwko gmachu Opery 
Krakowskiej, około 1 km  
od Starego Miasta

W SKRÓCIE
 • 220 rooms 

 • Accessible rooms 
& Junior Suite

 • Restaurant, bar & sun terrace 

 • Relaxing area 

 • 6 flexible conference rooms 
for up to 285 people

 • Free high-speed WiFi &  
mobile concierge

 • Parking spaces

 • Situated in the city centre,  
opposite Cracow Opera House, 
about 1 km from the Old Town

AT A GLANCE

RELAKS I FITNESS
Po całym dniu pracy lub zwiedza-
nia krakowskich zabytków strefa 
relaksacyjna hotelu Vienna House 
Easy Cracow to miejsce, gdzie 
możesz się zrelaksować w saunie 
lub poćwiczyć w studiu fitness. 

Hotel Vienna House Easy Cracow 
jest położony w centrum miasta, 
naprzeciwko gmachu Opery Kra-
kowskiej i w pobliżu hali Tauron 
Arena Kraków, w biznesowej  
i handlowej dzielnicy miasta. Stare 
Miasto ze słynnym średniowiecz-
nym Rynkiem Głównym znajduje 
się również nieopodal. Hotel słynie 
w okolicy ze znakomitej kuchni.

RELAXATION & FITNESS
After a day of work or visiting 
the sights, take advantage of the 
wellness area at Vienna House 
Easy Cracow: relax in the sauna 
or work out in the fitness studio. 

Vienna House Easy Cracow is 
located in the city centre, directly 
opposite Cracow Opera House 
and nearby the Tauron Arena 
Kraków, in a business and com-
mercial district. The Old Town with 
its medieval market square is just 
a short walk away. The hotel is fa-
med locally for its great cuisine.
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Ciepły pomarańczowy i energe-
tyczny żółto-zielony: Pokoje Easy  
są niesamowicie pełne życia. 

W połączeniu z prostymi meblami, 
lokalnymi elementami dekoracyj-
nymi i wygodnymi łóżkami, pokoje 
te są idealne na Twój następny 
pobyt.

POKOJE EASY ROOM

Pokój Easy Room Plus oferuje 
przestrzeń zaprojektowaną w kre-
atywny sposób. Wyśpij się w wy-
godnym łóżku i bądź na bieżąco 
dzięki bezpłatnej, szybkiej sieci 
WiFi oraz cyfrowym gazetom            
i magazynom. Ciesz się filiżanką 
herbaty lub kawy – wszystko  
to pod ręką i do Twojej dyspozycji 
w pokoju. Zaprojektowany w tro-
sce o alergików, dostępny w wersji 
z drewnianą podłogą w miejsce 
wykładziny dywanowej. Dla po-
dróżujących w większym gronie 
proponujemy pokoje łączone. 

POKOJE EASY ROOM 
PLUS

Wygodne łóżko z materacem 
sprężynowym, komfortowa prze-
strzeń z sofą, bezpłatnym i szyb-
kim WiFi, cyfrowe gazety i woda 
mineralna, a także przestronne 
biurko z zestawem do parzenia 
herbaty i kawy: oto nowy pokój 
Vienna House Easy Lounge.  
Po pełnym wrażeń dniu, zrelaksuj 
się w tej swobodnej atmosferze.

LOUNGE ROOM

The Easy Room Plus offers space 
in a fresh design. Relax in the com-
fortable box-spring beds and keep 
up-to-date with free high-speed 
WiFi and digital newspapers. En-
joy a cup of tea or coffee - all at 
your disposal in the room. Desi-
gned with allergy sufferers in mind, 
it is available in a version with a 
wooden floor instead of fitted car-
pet. For those travelling in a larger 
group, we offer combined rooms.
Services, such as a welcome drink, 
coffee & tea making facilities and 
early check-in/late check-out are 
included. 

EASY ROOM PLUS

A fluffy box-spring bed, a comfor-
table lounge area with sofa, free 
high-speed WiFi, digital news-
papers and bottled water, plus a 
spacious desk with tea and cof-
fee-making facilities: this is the 
new Vienna House Easy Lounge.

LOUNGE ROOM

Vivid orange and lively yellow-green: 
the Easy Rooms are thrillingly vi-
brant. Combined with casual fur-
niture, local decorative elements 
and cosy, comfortable box-spring 
beds, these rooms are perfect for 
your next stay.

EASY ROOMS
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Sweet dreams

Vienna House Easy Junior Suite 
combines modern design, fresh 
colours and trendy furniture. You 
will sleep like a log in the fluffy 
box-spring bed! Lean back and 
enjoy a good book on the couch 
or armchair of your separate 
living room, with free high-speed 
WiFi and digital newspapers or 
a cup of tea. The separate small 
kitchenette is ideal for travellers 
who prefer not to dine out every 
day.

JUNIOR SUITE

 • Air conditioning

 • Free bottle of mineral water

 • 3 flat-screen TVs 

 • Telephone

 • Safe

 • Desk

 • Bath with WC, shower &  
hairdryer

 • Free high-speed Wi-Fi 
& mobile concierge

EQUIPMENT

Vienna House Easy Junior Suite 
łączy w sobie nowoczesny styl, 
żywą kolorystykę i modne meble. 
Wyśpij się jak suseł na wygodnym 
łóżku z materacem sprężynowym. 
Rozgość się i ciesz się dobrą 
książką na kanapie lub fotelu

POKÓJ JUNIOR SUITE w oddzielnym salonie. Surfuj do 
woli korzystając z bezpłatnego 
szybkiego WiFi lub zanurz się  
w lekturze cyfrowych gazet i 
magazynów. Oddzielna kuchnia  
z jadalnią stanowi idealne rozwią-
zanie dla niezależnych podróż-
ników. 

WYPOSAŻENIE
 • Klimatyzacja

 • Woda mineralna

 • 3 LCD z telewizją kablową

 • Telefon i sejf

 • Biurko

 • Łazienka z toaletą, 
prysznic oraz suszarka

 • Bezpłatne szybkie Wi-Fi &  
mobile concierge
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Cokolwiek masz w planach  
na swój dzień - nigdy nie zapo-
minaj o śniadaniu! Podaruj sobie 
najlepszy start w udany dzień 
z bogatym wyborem świeżych, 
zdrowych i lokalnych produktów. 
Niezależnie od tego czy lubisz  
na słodko, czy bardziej pikantnie, 
Ty i Twoja rodzina po prostu po-
kochacie bufet śniadaniowy. Pot-
rawy są przygotowywane z sercem  
i dbałością o każdy szczegół. 

RESTAURACJA  
ŚNIADANIOWA

Whatever your day has in store – 
never skip breakfast. Give it the 
best possible start with a great 
choice of delicious, fresh, healthy 
and local products. No matter if 
sweet or savoury, you and your fa-
mily will simply love the buffet bre-
akfast. Dishes are lovingly prepa-
red, down to the final detail. Enjoy!

BREAKFAST  
RESTAURANT
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Szefowa kuchni Małgorzata 
Strzelecka i jej zespół znani są  
z nowoczesnego podejścia  
do gotowania i wykorzystania na-
turalnych produktów. Warto spróbo-
wać tradycyjnych dań przygotowanych  
z wysokiej jakości wyrobów regional-
nych i przypraw ze wszystkich zakąt-
ków świata. Serwowany codzien-
nie domowy lunch jest idealnym 
rozwiązaniem zarówno dla oko-
licznych mieszkańców, jak i gości 
hotelowych. 

LOBBY BAR

LOBBY BAR

Sample some excellent cuisine 
in Cracow. The chef Małgorzata 
Strzelecka and her team are fa-
med for their contemporary cui-
sine, inspired by natural products. 
Treat yourself to traditional dishes, 
prepared with high-quality regional 
produce and a range of spices and 
seasonings from all corners of the 
globe. Daily homemade lunch is 
perfect for locals and hotel guests.

Enjoy the good vibes
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Łatwy dojazd, konkurencyjne ceny 
i profesjonalna obsługa. Zorgani-
zuj spotkanie biznesowe w hotelu 
Vienna House Easy Cracow, by 
cieszyć się korzyściami, jakie nie-
sie ze sobą jego lokalizacja. Do ho-
telu łatwo dojechać samochodem 
i środkami komunikacji publicznej. 
Hotel posiada 6 widnych sal kon-
ferencyjnych mogących pomieścić 
do 255 osób. Nasz doświadcz-
ony zespół zadba o spełnienie  
wszystkich potrzeb gości i sprawi,  
że uśmiech nie zniknie z ich twarzy.

A może warto skorzystać  
ze słońca? Wystarczy zorganizo-
wać część konferencji w letnim 
ogrodzie (wyłącznie od maja do  
września). Witamina D jest 
zawsze dobra dla ciała, ducha  
i umysłu.

Planujesz nieco inny rodzaj 
imprezy? Wesela, przyjęcia uro-
dzinowe, imprezy pożegnalne   
wystarczy poprosić dział konferencji 
o pomoc w zaplanowaniu wydarzenia.

Easy to reach. Competitive ra-
tes. Professional service. Host 
your business meeting at Vienna 
House Easy Cracow and take ad-
vantage of its great location. The 
hotel is easy to reach by car or by 
public transport. 6 light-filled con-
ference rooms for up to 255 peo-
ple await you. Let the experienced 
team take care of all your needs 
and put a smile on the face of your 
delegates. 

Fancy a bit of sun? Simply host 
part of your conference in the 
summer garden (May to Septem-
ber only): a dose of Vitamin D is 
great for mind, body and soul.

Are you planning a slightly dif-
ferent kind of celebration? Wed-
dings, birthday parties, leaving 
get-togethers... just ask the team 
to help you plan your event. 

• Sleep • Eat • MEET •
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 • 6 sal konferencyjnych do  
255 osób

 • 290 m² powierzchni konferen-
cyjnej i eventowej 

 • Przestronne foyer

 • Darmowe szybkie WiFi

 • Dostępny parking

KONFERENCJE  
W SKRÓCIE

 • 6 conference rooms  
for up to 255 people

 • 290 m² conference & event area 

 • Spacious foyer

 • Free high-speed WiFi 

 • Parking spaces available

CONFERENCE FACTS

Meet, greet and
be creative

SALA KONFERENCYJNA
CONFERENCE ROOM m2

Meeting one 1 + Meeting two 2 149 160 100 36 40

Meeting one 1 84 60 30 20 20

Meeting two 2 65 50 30 18 16

Meeting three 3 41 20 12 12 10

Meeting four 4 + Meeting five 5 71 40 26 16 24

Meeting four 4 35,5 25 14 12 12

Meeting five 5 35,5 25 14 12 12

Meeting six 6 29 25 12 10 12

Parter / G


