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NIEBIESKI
ART HOTEL –
BŁĘKITNE NIEBO
NAD KRAKOWEM
NIEBIESKI ART HOTEL & SPA *****
to połączenie kameralnej atmosfery hotelu
butikowego
z
nowoczesnym
designem
kompleksowego obiektu o wysokim standardzie.
Niebieski
usytuowany
jest
w
jednym
w najbardziej urokliwych miejsc w Krakowie.
Inspiracją do stworzenia wystroju hotelu
była historia i willowy krajobraz Salwatora –
dzielnicy artystów. Jasna i orzeźwiająca
kolorystyka wnętrz nawiązuje do leniwie
płynącej Wisły, a z apartamentów na najwyższym
piętrze rozciąga się widok na Bulwary Wiślane.
Do dyspozycji naszych Gości oddajemy 39
przestronnych pokoi, a wśród nich pokoje
po stronie Wisły, pokoje z tarasem widokowym
oraz apartamenty. Ich wystrój jest zróżnicowany
ze względu na położenie. Pokoje zwrócone
na stronę południową, urządzone zostały w jasnej
kolorystyce białego dębu, natomiast zwrócone
w kierunku miasta zaaranżowane są w barwie
ciemniejszej, umeblowane w kolorze wenge.
Esteci i fani designu docenią oryginalność obrazów
współczesnych artystów. Każdy pokój poszczycić
się może unikatowym dziełem, które cieszy oczy
i umila relaks.
Na terenie obiektu znajdują się 2 uznane restauracje,
kompleksowe SPA, a także centrum konferencyjne.
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NIEBIESKI
ART HOTEL BLUE SKY OVER
KRAKÓW
NIEBIESKI ART HOTEL & SPA *****
is a combination of the intimate atmosphere
of a boutique hotel with modern design
of a comprehensive facility with a high standard.
Niebieski is located in one of the most charming
places in Kraków. The inspiration for creating
the hotel’s interior was the history and villa-like
landscape of Salwator - the artists’ district.
Bright and refreshing interior colours refer
to the lazy Vistula river, and apartments
on the top floor offer a view of the Bulwary
Wiślane (Vistula Boulevards).
We offer 39 spacious rooms, including rooms
on the Vistula side, rooms with a pleasant terrace
and apartments. Their color design is varied
due to the side of the hotel. The rooms facing
the south are decorated in bright colors
of white oak, while the ones facing the city
are arranged in a darker, furnished in wenge
color. Estheses and design fans will appreciate
the originality of paintings by contemporary
artists. Each room boasts a unique work that
pleases your eyes and relaxes.
There are 2 recognized restaurants, a comprehensive
SPA, as well as a conference center.
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RESTAURACJA
VANILLA SKY
Położona na trzecim piętrze, przestronna, widokowa, z tarasami po stronie
Wisły i fortepianowymi koncertami. Serwuje dania kuchni śródziemnomorskiej
z elementami tradycyjnej kuchni polskiej wykorzystując ekologiczne składniki.
Na talerzu króluje tu prawda, czyli świeżość i pomysł, a naszą dumą jest stały,
sprawdzony zestaw dań, cyklicznie urozmaicanych sezonowymi innowacjami.
Każda butelka wina jest wyselekcjonowana przez właściciela restauracji.
Vanilla Sky to miejsce odpowiednie zarówno na biznesowy lunch,
jak i weekendowy obiad rodzinny.
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RESTAURANT
VANILLA SKY
Located on the third floor, spacious, panoramic, with terraces on the side
of the Vistula and piano concerts. Serves Mediterranean cuisine with elements
of traditional Polish cuisine using ecological ingredients. Our pride is a steady,
proven set of dishes, cyclically diversified with seasonal innovations.
Each bottle of wine is selected by the owner of the restaurant. Vanilla Sky
is a place suitable for both business lunch and family weekend dinner.
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Zlokalizowana jest w podziemiach zabytkowej kamienicy
na terenie obiektu hotelowego. Jej kameralne wnętrza, a latem
również ogródek przyciągają klimatem i doskonałym jedzeniem.
Kucharze oraz kelnerzy dbają o dobry nastrój i samopoczucie.
Warto tu zajrzeć, by móc rozkoszować się prostą, a zarazem
wyjątkowo smaczną kuchnią włoską.

Located in the basement of the hotel.
Its intimate interior, and in the summer also the garden attracts
with climate and excellent food. Chefs and waiters take care
of a good mood and well-being. It is worth taking a look here
to enjoy the simple yet tasty Italian cuisine.
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SPA
VANILLA

To
połączenie
luksusowego
wnętrza,
komfortu doznań i przyjemności płynącej
z kameralnej atmosfery miejsca. Tutaj
można uciec nie tylko od miejskiego zgiełku
i trosk, ale także wyciszyć się i nabrać życiowej
energii. W Vanilla SPA działającego zgodnie
z filozofią slow spa odczujecie Państwo
prawdziwą przyjemność z każdej spędzonej
chwili tu i teraz.

Vanilla SPA is a combination of luxurious
interior, supreme comfort and pleasure,
flowing from the intimate atmosphere
of the place. Here you can escape not only from
the city noise and worries, but also to calm
down and take in life energy. At Vanilla SPA,
respecting the philosophy of slow spa, you will
feel the real pleasure of every moment spent
here and now.
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Nowoczesne centrum konferencyjne na drugim piętrze hotelu.
Dwie sale konferencyjne, „Moon” -25m2 oraz „River” -70m2,
które mogą być połączone stanowiąc funkcjonalną całość
o pow. 95 m2. Całkowita ilość miejsc w układzie teatralnym
wynosi 90, a w układzie przy stołach –55.

A modern conference center on the second floor of the hotel.
Two conference rooms, “Moon” -25m2 and “River” -70m2, which
can be combined to form a functional unit with an area 95 m2.
The total number of seats in the theater system is 90,
and in the layout at the tables -55.

Nienachalna i profesjonalna obsługa hotelu sprawi, że pobyt
w Krakowie przebiegnie w miłej atmosferze, a do domu
zabierzecie Państwo wyłącznie pozytywne wspomnienia.

Selfless and professional service of the hotel will make your stay
in Krakow spend in a pleasant atmosphere, and you will only
take positive memories home.
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www.niebieski.com.pl

www.vanilla-sky.pl

hotel@niebieski.com.pl

www.vanillaspa.pl

www.pizzafresco.com.pl

+48 12 297 40 00

3 Flisacka Street

( close to Kosciuszki street )

Poland, Krakow 30-114

ul.Flisacka 3 (ul.Kościuszki)
30-114 Kraków

