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<< Wypoczynek w szlacheckiej rezydencji, renesansowym dworze, 
średniowiecznym zamku lub zabytkowej kamienicy to dziś coraz 
popularniejsza zachcianka wśród turystów w Polsce. Podróże 
do przeszłości stają się obecnie bardzo modne, a wraz z rozwojem tego 
trendu powracają do łask dawno zapomniane obiekty, które z sypiących 
się ruin przemieniają się w nowoczesne i pełne wyszukanych wygód 
hotele historyczne. Trudno się zresztą dziwić takiemu zainteresowaniu 
często owianymi legendą miejscami. Któż z nas nie chciałby spędzić 
choć jednej nocy jak najprawdziwszy arystokrata? >>

W 
  ydawać by się mo-
gło, że w branży ho-

telarskiej za synonim luksusu 
uważa się przede wszystkim 
nadążanie za nowoczesnymi 
usługami i wzornictwem. Oka-
zuje się jednak, że to, co do-
skonałe, nie traci wcale swojej 
wartości z biegiem lat, wymaga 
jedynie większej troski. Nieza-
przeczalny atut prawdziwych 
pereł architektury stanowi wła-
śnie ich ponadczasowe piękno. 
Wzbogacenie ich o współczesną 
oprawę i nowinki techniczne 
podkreśla natomiast tylko ich 
klasę, nie poddającą się wpły-
wowi czasu.
W tym wydaniu magazynu All Inclusive 
pragniemy przedstawić najciekaw-
sze – naszym zdaniem – historyczne 
obiekty hotelowe w Polsce. Specjalnie dla 
Państwa przygotowaliśmy listę 14 z nich.

ZAMEK TOPACZ – ŚLĘZA
Założony w renesansowym dworze 
dobudowanym do obronno-mieszkal-
nej wieży z początków XIV w. hotel 
Zamek Topacz otworzył swoje podwoje 
w 2011 r. Leży on w miejscowości Ślęza 
pod Wrocławiem, w otoczeniu 50-hekta-
rowego terenu rekreacyjnego ze stawem, 
pomostami i piaszczystą plażą, ścieżka-
mi rowerowymi i rolkowymi, 4 kortami 
tenisowymi, trasami kajakowymi oraz 
oświetloną strzelnicą golfową. Dla gości 
przygotowano w nim 54 eleganckie po-
koje, a także 4 sale konferencyjno-bankie-
towe (Balowa, Kolumnowa, Kominkowa 
i  Spichlerz)  z  ogródkami  z  tara -
sem, mogące pomieścić ok. 400 osób. 
W tym 4-gwiazdkowym obiekcie może-
my wypocząć w 4 pięknie odnowionych 
i urządzonych ze smakiem budynkach: 
Rządcówce, Spichlerzu, Oficynie czy 
Domku Ogrodnika. Niesamowitą atrak-
cją dla miłośników starych aut i nie tylko 
będzie wizyta w znajdującym się przy ho-
telu Muzeum Motoryzacji, gdzie zebrano 
największą w naszym kraju kolekcję sa-
mochodów marek Rolls-Royce i Bentley 
oraz ponad 100 zabytkowych pojazdów 
polskiej produkcji.

HOTEL ZAMEK 
LUBLINIEC – LUBLINIEC
Średniowiecze uchodzi za dość przy-
gnębiający okres w historii ludzkości. 
Architektura z tych czasów kojarzy się 
głównie z grubymi kamiennymi mura-
mi, niewielkimi oknami i przewagą  

po hotelach historycznych w Polsce
Przewodnik

 z Relaksująca kąpiel w centrum spa w Hotelu Zamek Lubliniec

 z The Bonerowski Palace w Krakowie

 z Zamek Topacz w miejscowości Ślęza

FOT. THE BONEROWSKI PALACE

FOT. HOTEL ZAMEK LUBLINIEC

FOT. GRZEGORZ GOLEBIOWSKI
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Eleganckie pałacowe wnętrza skrywają 
liczne skarby minionych epok, wśród 
nich XVII-wieczne malowidła ścienne 
i ozdobne stropy, gotycką kolumnę oraz 
zabytkowy kamienny sejf. Oferujący go-
ściom 8 pokoi i 8 ekskluzywnych apar-
tamentów obiekt słynie również z naj-
dłuższego w całej Europie 22-metrowego 
żyrandola.

HOTEL ZAMEK RYN – RYN
Mazury to nie tylko kraina jezior i lasów, 
lecz także wielu zabytków. Wśród nich 
na uwagę zasługuje np. krzyżacki Zamek 
Ryn (najstarsza wzmianka o warowni po-
chodzi z kroniki Wiganda z Magdeburga 
z 1377 r.),  w którego starych mu-
rach z powodzeniem funkcjonuje dziś 
4-gwiazdkowy hotel. Z twierdzą związa-
ne są liczne legendy i opowieści. Jedna 
z nich głosi, że tuż po przegranej bitwie 
pod Grunwaldem, Krzyżacy w ostatniej 
chwili oszukani przez wielkiego księcia 
litewskiego Witolda, który stanął po stro-
nie króla Władysława II Jagiełły, w akcie 
zemsty w zamkowych lochach zamuro-
wali całą jego rodzinę. Ta i inne mroczne 
historie nie odstraszają jednak przybywa-
jących nad Jezioro Ryńskie gości. Jak ma-
gnes przyciąga ich magia tego urokliwego 
zakątka i możliwość bliskiego obcowania 
z dziką przyrodą. Nie bez znaczenia dla 
tej popularności pozostają również zam-
kowe spa, restauracja i winiarnia, kręgiel-
nia założona w rozległym pomieszczeniu 
po dawnej zbrojowni oraz kasyno.

MANOR HOUSE SPA 
PAŁAC ODROWĄŻÓW 
– CHLEWISKA
Należący do najstarszych rezydencji zie-
miańskich w Polsce Pałac Odrowążów, 
znany obecnie jako Hotel Manor House 
SPA, uchodzi za symbol patriotyzmu 
Polaków. Wzniesiona na terenie Chlewisk 
(majątku, który Prędota Stary Odrowąż 
otrzymał od Bolesława Krzywoustego 
w 1098 r.) murowana budowla powstała 
w XV w. na miejscu starszego o trzy stu-
lecia rycerskiego dworu. W te strony od 
zawsze ściągały wielkie postacie naszej 
historii. Jeszcze za czasów drewnianej za-
budowy swoje ziemie w Chlewiskach od-

wiedzał św. Jacek Odrowąż (1183–1257), 
następnie już w pałacu rezydowali m.in. 
zasłużony podczas potopu szwedzkiego 
rotmistrz i kasztelan małogoski Mikołaj 
Chlewicki (zm. w 1661 r.), poseł na Sejm 
Czteroletni i marszałek Sejmu Księstwa 
Warszawskiego w 1811 r. Stanisław 
Sołtyk (1752–1833) oraz uczestnik 
kampanii napoleońskiej Roman Sołtyk 
(1790–1843). Po upadku powstania li-
stopadowego Chlewiska, a wraz z nimi 
posiadłość, skonfiskowano, a niedługo 
potem majątek nabył hrabia Ludwik 
Kazimierz Plater. Dziś nie mieszka tu już 
żaden znany szlachecki ród. W komplek-
sie pałacowym otoczonym pięknym  

funkcji  obronnej nad mieszkalną. 
Wydawałoby się, że wzniesione wtedy 
warownie z założenia muszą być nie-
komfortowe. Przeczy temu XIV-wieczny 
Hotel Zamek Lubliniec, który z niezdoby-
tej twierdzy książąt opolskich z sukcesem 
przekształcono w 2010 r. w niezmiernie 
klimatyczny, a zarazem bardzo wygodny 
obiekt wypoczynkowy. Zamiast dwor-
skich komnat, pomieszczeń dla służby 
i bogato dekorowanych bawialni na go-
ści czeka dziś 45 kompleksowo wyposażo-
nych pokoi o wysokim standardzie. Jeśli 
dla kogoś to za mało, do dyspozycji ma 
także restaurację śródziemnomorską 
i centrum spa. Goście odwiedzający ten 
4-gwiazdkowy hotel mogą skorzystać 
z bogatej oferty aktywności na świeżym 
powietrzu, m.in. przejażdżek konnych, 

gry w paintball oraz golfa. Do atutów 
ośrodka należy niewątpliwie jego po-
łożenie w malowniczej i jednocześnie 
cichej i spokojnej okolicy. Istnieje praw-
dopodobieństwo, że to właśnie te sprzy-
jające warunki skłoniły w 1893 r. władze 
niemieckie do zaadaptowania zamku 
na część szpitala dla umysłowo chorych 
i kalekich…

HOTEL EUROPEJSKI 
– WROCŁAW
Przed Mistrzostwami Europy w Piłce 
Nożnej 2012 we Wrocławiu powstało 
wiele wspaniałych obiektów noclego-
wych. Wszystkie one pozostają jed-
nak w cieniu 3-gwiazdkowego Hotelu 
Europejskiego, który choć liczy sobie już 
grubo ponad 100 lat (jego historia sięga 

II połowy lat 70. XIX w.), w niczym nie 
ustępuje młodszym od siebie budowlom 
użytkowym tego typu. Ma wręcz nad 
nimi pewną przewagę, chodzi mianowi-
cie o jego niesamowity klimat. Poczujemy 
go zwłaszcza w hotelowej kawiarni 
w stylu wiedeńskim (najstarszej we 
Wrocławiu), pełnej cichych zakątków za-
pewniających intymność i sprzyjających 
spotkaniom. Jak na przedwojenny hotel 
przystało, nie brak mu też szyku i ele-
gancji. Widać to zarówno w komfortowo 
urządzonych pokojach, których posiada 
ponad 90, w nowoczesnej sali konferen-
cyjnej, mieszczącej do 80 osób, jak i w tu-
tejszej restauracji.

THE BONEROWSKI 
PALACE – KRAKÓW
W Krakowie, mieście o bardzo długiej 
historii, znajduje się mnóstwo budynków, 
które swoją bogatą przeszłością mogłyby 
zainspirować kilka scenariuszy filmów 
pełnometrażowych. Jednym z nich jest  
p o łoż ony  p r zy  Rynku  G łó wny m  
The Bonerowski Palace. Z jego okien rozcią-
ga się niezapomniany widok na dumnie gó-
rującą nad okolicą Bazylikę Mariacką oraz  
Sukiennice. Ten luksusowy hotel powstał 
w XIII-wiecznej, doskonale odrestau-
rowanej kamienicy nazywanej Pałacem 
Bonera, wpisanej na Listę Światowego 
Dziedzictwa Ludzkości UNESCO jako 
element Starego Miasta w Krakowie. 

 z Elegancka recepcja w Hotelu Europejskim we Wrocławiu  z Hotel Manor House SPA oferuje romantyczne pakiety dla dwojga

 z Sala Dziedziniec w Hotelu Zamek Ryn

 z Wnętrza hotelu The Bonerowski Palace

 z Polonia Palace Hotel w Warszawie

FOT. COHM FOT. THE BONEROWSKI PALACE FOT. MANOR HOUSE SPA CHLEWISKA

FOT. POLONIA PALACE HOTEL 

FOT. HOTEL ZAMEK RYN
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HOTEL BRISTOL 
– WARSZAWA
Elitarny i okazały, ponad 100-letni war-
szawski Hotel Bristol uważa się za ikonę 
polskiego hotelarstwa, łączącą wszelkie 
dostępne uroki nowoczesności oraz ma-
gię minionych dziesięcioleci. Założony 
przez światowej sławy pianistę, kom-
pozytora i polityka – Ignacego Jana 
Paderewskiego (1860–1941), od zawsze 
przyciągał w swoje majestatyczne progi 
wielkich artystów i przedstawicieli świa-
ta kultury. W jego neorenesansowym 
gmachu nocowały takie sławy jak Pablo 
Picasso, Marlena Dietrich, Woody Allen, 
Sophia Loren, Martin Scorsese czy 
Placido Domingo. Mimo upływu lat 
i znacznej rozbudowy miasta to nadal 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
obiektów stolicy i duma jej mieszkań-
ców. Zlokalizowany w prestiżowej czę-
ści Warszawy, przy Trakcie Królewskim 
w pobliżu Pałacu Prezydenckiego, 
w odległości kilku kroków od Starego 
Miasta, Zamku Królewskiego i Teatru 
Wielkiego Opery Narodowej, niezmien-
nie szczyci się dyskretną elegancją oraz 
obsługą hotelarską na najwyższym  
światowym poziomie.

PAŁAC ŻELECHÓW SPA  
& WELLNESS – ŻELECHÓW
Oddalony o niecałe 90 km od Warszawy 
Pałac Żelechów SPA & Wellness to rodzin-
ny hotel spa, a zarazem cenione centrum 
konferencyjne. Dawna XVIII-wieczna  
rezydencja szlachecka ciągle urze-
ka wyszukanym stylem i klimatem. 
W ten historyczny rys znakomicie wpi-
sują się miejscowe atrakcje: pałacowy 

browar i rozsiane wokół posiadłości 
stawy hodowlane, w których na potrze-
by hotelowej restauracji łowi się ryby. 
Klasyczną formę architektury połączo-
no tutaj z nowoczesną funkcjonalnością 
nastawioną na wygodę gości. Gdy patrzy 
się na luksusowo urządzone pokoje, za-
ciszne spa oraz otaczający główny budy-
nek kompleks parkowy o powierzchni 
ponad 8 ha, aż trudno uwierzyć, że tuż 
po II wojnie światowej rezydencja popa-
dła w częściową ruinę. Najpierw ogra-
biły ją i zdemolowały wojska radzieckie, 
później w czasach PRL-u na jej terenie 
funkcjonowała szkoła oraz internat, aż 
wreszcie przez kilka lat stała całkowi-
cie opuszczona. W obecnym kształcie 
Pałac Żelechów SPA & Wellness działa  
dopiero od 2013 r.

HOTEL POLONIA I HOTEL 
PIAST – WROCŁAW
We Wrocławiu hotelarstwo bujnie roz-
wijało się już na przełomie XIX i XX w. 
Wspaniałą pamiątką tamtych czasów są 
dwa zabytkowe obiekty – 3-gwiazdkowy 
Hotel Polonia (zbudowany w 1911 r., po-
czątkowo znany jako Vier Jahreszeiten, 
czyli „Cztery Pory Roku”) i 2-gwiazd-
kowy Hotel Piast (DW Piast, daw-
niej Hotel Kronprinz), zlokalizowane 
w centrum miasta przy ul. marsz. Józefa 
Piłsudskiego. Mimo upływu lat obydwie 
budowle nadal stanowią wspaniałą wizy-
tówkę miasta. Przypominają przedwojen-
ne czasy, kiedy to w ich najbliższej okolicy 
obradował Śląski Sejm Krajowy, a wro-
cławianie tłumnie odwiedzali położony 
tuż obok kinoteatr Capitol. 

zabytkowym 8-hektarowym parkiem dzia-
ła za to 5-gwiazdkowy hotel spa ze stadni-
ną koni, bezchlorowym basenem oraz siel-
ską Witalną Wioską® SPA. Przybywający 
do niego goście mają okazję skorzystać 
z takich atrakcji jak golf wodny, koncer-
ty na gongi i misy tybetańskie czy fire- 
walking, czyli chodzenie po rozżarzonych 
węglach... W tym wiekowym pałacu prze-
szłość łączy się z nowoczesnym luksusem.

POLONIA PALACE 
HOTEL – WARSZAWA
Przykład przedwojennego luksusu – tak 
w skrócie można opisać otwarty w 1913 r. 
przez Konstantego Przeździeckiego Polonia 
Palace Hotel, który od razu stał się ulubio-
nym miejscem warszawskiej arystokra-
cji. Zaprojektowany w stylu francuskim 

front oraz nowoczesna jak na tamte 
czasy restauracja ze słynnym parkietem 
tanecznym przyciągały w jego progi mło-
dych i majętnych warszawiaków. Gościli 
tu również bardziej stateczni i znamieni-
ci klienci. Wśród nich sam amerykański 
generał i późniejszy prezydent Stanów 
Zjednoczonych Dwight Eisenhower 
(1890–1969), który przybył do miasta 
z oficjalną wizytą w 1945 r. i został ser-
decznie przywitany przez tysiące miesz-
kańców stolicy. Dziś ponad 100-letni obiekt 
jest nadal wizytówką serca Warszawy. 
Dysponuje 206 komfortowymi pokoja-
mi rozmieszczonymi na 7 piętrach, kli-
matycznym barem i Restauracją Strauss 
serwującą dania kuchni polskiej i euro-
pejskiej, a także serwisem limuzynowym  
i klubem fitness. 

HOTEL ZAMEK NA SKALE 
– TRZEBIESZOWICE
W z n i e s i o n y  n a  s ka l i s t y m  b r z e -
gu rzeki  Bia łe j  Lądeckie j  zamek 
w Trzebieszowicach to jeden z histo-
rycznych zakątków Kotliny Kłodzkiej. 
P o c z ą t k i  j e g o  b u d o w y  s i ę g a j ą 
XV w., a burzliwe dzieje wprawiają 
chwilami w zachwyt i osłupienie. Dość 
powiedzieć, że na przestrzeni stuleci 
władały nim najsłynniejsze rody sło-
wiańskie, pruskie, walijskie i francu-
skie. Był on własnością m.in. rodziny 
von Reichenbachów, barona Georga  
Oliviera von Wallis i hrabiego Ludwika 
F r y d e r y ka  v o n  S c h l a b r e n d o r f a , 
a odwiedzały go takie osobistości 
jak król pruski Fryderyk Wilhelm 
I I I  ( 1 7 7 0 – 1 8 4 0 )  i  r o s y j s k i  c a r 
Aleksander I Romanow (1777–1825).  
Arystokraci i koronowane głowy przyjeż-
dżali tutaj nie tylko ze względu na piękne 
krajobrazy, ale również bliskość słynnego 
uzdrowiska w Lądku-Zdroju. Motywy 
odwiedzających zamek pozostały  
t e  s a m e  d o  n a s z y c h  c z a s ó w. 
Obiekt jednak ze szlacheckiej  re-
zydenc j i  zmien i ł  s i ę  w  luksuso -
wy 4-gwiazdkowy hotel oferujący  
s w o i m  g o ś c i o m  m a k s y m a l n i e 
180 komfortowych miejsc noclegowych 
(w 72 pokojach). Ozdobę kompleksu sta-
nowią po dziś dzień pięknie rzeźbiona 
drewniana klatka schodowa oddająca 
układem przestrzennym styl dojrzałego 
baroku wiedeńskiego oraz otaczający 
zabudowania 13-hektarowy park pełen 
bujnej zieleni.

 z Przestronny renesansowy dziedziniec w Hotelu Zamek na Skale  z Wizualizacja remontowanej elewacji wrocławskiego Hotelu Piast

 z Pokój De Lux w Dworze Kombornia Hotel & Spa w Korczynie z Neorenesansowa fasada budynku warszawskiego Hotelu Bristol

FOT. COHM

FOT. PAŁAC ŻELECHÓW SPA & WELLNESS

FOT. HOTEL ZAMEK NA SKALE

FOT. STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE FOT. DWÓR KOMBORNIA HOTEL & SPA

 z Pałac Żelechów SPA & Wellness
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DWÓR KOMBORNIA HOTEL 
& SPA – KORCZYNA
L e ż ą c y  u  w r ó t  B i e s z c z a d ó w 
D w ó r  Ko m b o r n i a  H o t e l  &  S p a 
to urokliwa ziemiańska posiadłość 
przekształcona w nowoczesny hotel 
o wysokim, 4-gwiazdkowym standar-
dzie. Po skrupulatnie nadzorowanej 
przez konserwatora zabytków renowacji  
XVII-wieczny obiekt może poszczycić 
się dziś kilkudziesięcioma wygodny-
mi miejscami noclegowymi, dwiema  
wykwintnymi restauracjami Magnolią 
i Ogrodową, basenem, kompleksem  
s p a  &  w e l l n e s s ,  I n s t y t u t e m 
K o s m e t y c z n y m  o r a z  w ł a s n y m 
Salonem Win Karpackich. Ten jedy-
ny w swoim rodzaju rozległy dwór 
znajduje się w samym sercu 10-hek-
tarowego majątku o bogatej historii.  
To tylko ułamek znacznej niegdyś fortu-
ny zbudowanej w oparciu o ziemie, któ-
re Franciszek Urbański herbu Nieczuja 
otrzymał podobno od samego króla  

Jana III Sobieskiego (1629–1696). W ten 
sposób władca miał docenić wojenny 
kunszt i odwagę szlachcica, jakimi wyka-
zał się on na polu walki.

GRAND HOTEL – KRAKÓW
Historia krakowskiego Grand Hotelu roz-
poczęła się wraz z jego otwarciem 15 stycz-
nia 1887 r. Ówczesna prasa porównywała 
go do najlepszych obiektów hotelarskich 
na kontynencie i już wkrótce zapełnił 
się gośćmi z polskich i europejskich sfer 
arystokratycznych. Ciągle poddawany 
zabiegom modernizacyjnym i rozbudo-
wie, przekształcił się w przedsiębiorstwo 
hotelowe o światowej randze, znacznie 
wyprzedzające swoje czasy. W latach 30. 
XX w. światowej sławy tenor Jan Kiepura 
(1902–1966) dla zgromadzonych przed 
wejściem do budynku swoich wielbicieli 
dał niezwykły koncert z okna tutejsze-
go apartamentu. Niebywała dostojność 
i piękno zabytkowych wnętrz przycią-
gały do 5-gwiazdkowego Grand Hotelu 

także innych wielkich artystów oraz elitę 
intelektualną Krakowa. Piękne umysły 
upodobały sobie w szczególności działają-
cą do dziś miejscową kawiarnię (Vienna 
Café), w której godzinami dyskutowano 
na wiele ważnych tematów. Gościli tu-
taj m.in. Henryk Sienkiewicz, Stanisław 
Wyspiański,  Joseph Conrad (Józef 
Korzeniowski) i Ignacy Jan Paderewski. 
Grand Hotel zapisał się również w dzie-
jach polskiego filmu i literatury. W jego 
budynku kręcono np. takie produkcje 
jak Długi weekend i Vinci, a pracujący w cza-
sach młodości w hotelowej restauracji 
Henryk Worcell (1909–1982) przedsta-
wił swoje doświadczenia z tego okresu 
w popularnej niegdyś powieści Zaklęte 
rewiry. Na początku lat 90. XX stulecia fir-
ma Wawel-Imos International wykonała 
gruntowny remont obiektu, dzięki czemu 
odzyskał on dawny blask. Dziś jego elitar-
ny charakter i położenie w samym sercu 
krakowskiego Starego Miasta doceniają 
koronowane głowy państw, szefowie rzą-
dów, znani artyści, pisarze oraz wybitni 
przedstawiciele świata nauki, biznesu  
i arystokracji.

MODRZEWIE PARK 
HOTEL – SZCZAWNICA
Szczawnica to mogące się poszczycić dwo-
ma wiekami tradycji leczniczych uzdro-
wisko. Znajduje się w nim wiele obiek-
tów wypoczynkowych, ale żaden pod 
względem ciekawej historii nie równa się 
z Modrzewie Park Hotelem. Jak sama na-
zwa wskazuje, willa ta położona jest w za-
lesionej modrzewiami, cichej części Parku 
Górnego. Została zbudowana w 1938 r. 
i zaraz potem, w trakcie II wojny świato-
wej pełniła ważną rolę zakonspirowanego 
punktu kontaktowego dla żołnierzy Armii 
Krajowej. Stanowiła również schronienie 
dla prześladowanych polskich arystokra-
tów, wysiedleńców i uciekinierów z róż-
nych stron kraju, w tym m.in. przedsta-
wicieli zasłużonych rodów Lubomirskich, 
Krasińskich, Sapiehów, Czartoryskich 
i Zamoyskich. Po długich latach po-
siadłość doczekała się swoich wiel-
kich dni. W 2005 r. wnuk założyciela 
Adama Stadnickiego (1882–1982) André 
Mankowski zainwestował w nią znaczne 
fundusze i po 4 latach stworzył na jej tere-
nie luksusowy 5-gwiazdkowy hotel z do-
skonałą restauracją, centrum spa, krytym 
basenem, łaźnią turecką oraz zapachowy-
mi prysznicami. 

 z Kryty basen i jacuzzi w strefie spa w Modrzewie Park Hotelu

 z Luksusowy Apartament Marmurowy w krakowskim Grand Hotelu
FOT. GRAND HOTEL KRAKÓW

FOT. MODRZEWIE PARK HOTEL
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