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VIII POLSKA KONFERENCJA CHEMII ANALITYCZNEJ  
ANALITYKA DLA SPOŁECZEŃSTWA XXI wieku 

                           4 - 9 LIPIEC 2010, KRAKÓW 
 
 
OPIS HOTELI  
 
Dom Studencki UJ NAWOJKA 
adres: Kraków,  ul. Reymonta 11 
 

 
 
PołoŜony poza ścisłym centrum miasta, 10 minut pieszo do centrum konferencyjnego. 
Dworzec Główny PKP –  2 km 
 
Pokoje 1, 2, 3 os z łazienkami oraz pokoje 2 i 3 os w układzie studio: z wspólną łazienką na dwa pokoje. W 
pobliŜu znajdują się sklep oraz mała gastronomia. 
www.nawojka.bratniak.krakow.pl 
 
 
Dom Studencki UJ PIAST 
adres: Kraków,  ul. Piastowska 47 
 

  
 



PołoŜony poza centrum starego miast z dogodną komunikacją miejską. 
20 minut pieszo do centrum konferencyjnego. 
Dworzec Główny PKP –  4 km 
 
Pokoje 1, 2, 3 os o podwyŜszonym standardzie z indywidualną łazienką oraz skromniejsze 1 i 2 os pokoje z 
wspólną łazienką na 2 pokoje.  
Na terenie budynku znajdują się: poczta, bank, bankomat, pralnia Ŝetonowa, zakład fryzjerski, solarium, 
gabinet stomatologiczny i sklepik spoŜywczy.  
Goście korzystać mogą równieŜ z kawiarni czy sali telewizyjnej, sali internetowej, wypoŜyczalni rowerów 
czy wypoŜyczalni odbiorników TV.  
MoŜliwość wyŜywienia zapewniają: barek, Restauracja Chińska, czy stołówka studencka. 
www.piast.bratniak.krakow.pl 
 
Dom Studencki UJ śACZEK 
adres: Kraków, al. 3 Maja 5 
 

    
 
Hotel usytuowany jest w sąsiedztwie krakowskich Błoń oraz Parku Jordana.  
15 minut spacerem do centrum konferencyjnego. 
Dworzec Główny PKP –  3 km 
Do dyspozycji gości pokoje o zróŜnicowanym standardzie. W pokojach 1,2,3 osobowych samodzielne 
łazienki. Pokoje standardowo wyposaŜone są w pościel, ręczniki oraz podstawową zastawę. 
www.zaczek.bratniak.krakow.pl 
 
Dom Studencki Alfa 
adres: Kraków, ul. Reymonta 17 
 

 
 
PołoŜony jest na terenie Kampusu AGH. 20 minut spacerem do centrum starego miasta oraz 10 minut do 
centrum konferencyjnego. W pobliŜu znajdują się zaciszne tereny parku miejskiego. 
Dworzec Główny PKP – 2 km 
Pokoje o zróŜnicowanym standardzie z łazienkami lub bez, wyposaŜone w przewodowy Internet. 
www.agh.edu.pl 
 
Domy Studenckie AGH  Arkadia i Itaka 
 

adres: Kraków, ul. Tokarskiego 6 i 8 
PołoŜony na terenie Miasteczka Studenckiego AGH, 20 minut spacerem do 
centrum konferencyjne 
go.Dworzec Główny PKP – 4 km 
 
Pokoje z łazienkami oraz łóŜkami piętrowymi, kuchnia na kaŜdym z pięter, 
dodatkowo w pokojach lodówka. www.agh.edu.pl 

 
 



Hotel Polonez*** 
adres: Kraków, Reymonta 15 
 
 

 
 
Hotel połoŜony w pobliŜu zabytkowego Parku Jordana oraz krakowskich Błoń. 10 minut spacerem do 
centrum konferencyjnego.  
Piętnastominutowy spacer wystarczy aby zabytkowymi ulicami Krakowa dotrzeć do Rynku Głównego.  
Dworzec Główny PKP – 2 km 
 
Pokoje wyposaŜone w klimatyzację, dostęp do Internetu, TV-satelitarną, radio oraz telefon. Do dyspozycji 
gości restauracja – kawiarnia, parking oraz sejf. 
www.hotelpolonez.pl 
 
Hotel Chopin*** 
adres: Kraków, ul. Przy Rondzie 2 
 

 
PołoŜony poza ścisłym centrum miasta.15 minut tramwajem do centrum konferencyjnego. 
Dworzec Główny PKP – 2 km 
 
Pokoje wyposaŜone w klimatyzację, łazienkę, telefon, TV-satelitarną i radio. Do dyspozycji gości bar i 
restauracja oferująca dania kuchni polskiej oraz międzynarodowej. 
www.chopinhotel.com 
 
 
 
Hotel Fortuna Bis*** 
adres: Kraków, ul. Piłsudskiego 25 

 
 
PołoŜenie hotelu umoŜliwia gościom dogodny dojazd oraz zwiedzanie Starego Miasta bez korzystania ze 
środków transportu. 10 minut spacerem do centrum konferencyjnego 
Dworzec Główny PKP – 2 km 
 
Hotel oferuje pokoje z łazienkami, restaurację, pub oraz parking.  
www.hotel-fortuna.com.pl 
 
 
 
 
 



Hotel Logos*** 
adres: Kraków,  ul. Szujskiego 5 
 

 
Kameralny trzygwiazdkowy hotel połoŜony w centrum Krakowa z łatwym dostępem do głównych atrakcji 
miasta – Rynku Głównego oraz Wawelu. 5 minut spacerem do centrum konferencyjnego. 
Dworzec Główny PKP – 1,5 km 
 
 
Pokoje z łazienkami wyposaŜone są w TV-satelitarną, mini bar oraz telefon. Do dyspozycji gości jest 
restauracja Rotiseria serwująca dania kuchni polskiej, drinkbar oraz Studio Relaksu i Urody z sauną fińską. 
www.hotel-logos.pl 
 
Hotel Cracovia*** 
adres: Kraków, Al. Focha 1 

 
Hotel połoŜony na skraju krakowskich Błoń, w odległości kilkuset metrów od Starego Miasta z Rynkiem 
Głównym i Zamku Królewskiego na Wawelu oraz 15 minut spacerem do centrum konferencyjnego 
Dworzec Główny PKP – 2,5 km 
 
Oferuje pokoje z łazienkami, wyposaŜone w radio, TV-satelitarną, płatną TV, telefon oraz dostępem do 
Internetu. Do dyspozycji gości jest bar, kawiarnia oraz restauracja oferująca dania regionalne 
www.orbis.pl 
 
 
Hotel Ibis Centrum** 
adres: Kraków, ul. Syrokomli 2 
 

 
Hotel usytuowany w pobliŜu Wawelu oraz Rynku Starego Miasta. 20 minut spacerem do centrum 
konferencyjnego. 
Dworzec Główny PKP – 2,5 km 
 
Pokoje z łazienkami wyposaŜone w klimatyzację, telewizor oraz telefon. Do dyspozycji gości jest  
tradycyjne bistro w tylu francuskim oferujące specjały kuchni polskiej i międzynarodowej. 
www.orbis.pl 
 
 
 
 
 
 



Hotel Alexander*** 
adres: Kraków, ul. Garbarska 18 

 
Hotel połoŜony jest w samym centrum historycznego Krakowa, w odległości 100 metrów od Rynku 
Głównego oraz 10 minut spacerem do centrum konferencyjnego.  
Dworzec Główny PKP – 2 km 
 
Pokoje wyposaŜone są w łazienkę, klimatyzację, TV- satelitarną, dostęp do Internetu oraz mini barek. 
Hotelowa restauracja oferuje specjalności kuchni polskiej oraz międzynarodowej.  
www.alexhotel.pl 
 
 
 
Hotel Saski*** 
adres: Kraków, ul. Sławkowska 3 
 

 
Hotel usytuowany jest w centrum starego miasta. 15 minut spacerem do centrum konferencyjnego. Hotel 
tworzą trzy kamienice, przyległe do ulic Św. Jana, Św. Tomasza oraz ul. Sławkowskiej. 
Dworzec Główny PKP – 1 km 
 
Hotel oferuje pokoje wyposaŜone w telefon, radio, Internet bezprzewodowy, TV-satelitarną oraz w łazienkę 
z wanną lub prysznicem. 
Stylowa restauracja  oferuje śniadanie w stylu angielskim, amerykańskim lub kontynentalnym. 
www.hotelsaski.com.pl 
 
 
 
Hotel Campanile**+ 
adres: Kraków, ul. Św.Tomasza 34 
 

 
 
Hotel połoŜony w samym centrum starego miasta, 20 minut spacerem do centrum konferencyjnego. 
Dworzec Główny PKP – 0,5 km 
 
Pokoje z łazienkami wyposaŜone w klimatyzację, telefon, TV-satelitarną. Do dyspozycji gości kawiarnia 
oferująca szeroki wybór deserów. 
www.campanile.com 
 
 
 



 
 
Hotel Matejko*** 
adres: Kraków, Pl. Matejki 8 
 

 
Hotel znajduje się w zabytkowej kamienicy w pobliŜu Barbakanu oraz centrum Starego Miasta. 10 minut 
pieszo do centrum konferencyjnego. 
Dworzec Główny PKP – 0,5 km 
 
Pokoje z łazienkami wyposaŜone w TV-satelitarną, radio, telefon oraz łącze internetowe. Do dyspozycji 
gości restauracja oferująca dania kuchni międzynarodowej oraz mieszczący się w piwnicach hotelu 
kameralny pub 
www.matejkohotel.pl 
 
 
Hotel Classic*** 

adres: Kraków, ul. Św. Tomasza 32 
Nowoczesny budynek połoŜony w starej części Krakowa, 5 
minut spacerem do Rynku Głównego w bezpośrednim 
sąsiedztwie Krakowskich Plant. 20 minut pieszo do centrum 
konferencyjnego  
Dworzec Główny PKP – 0,5 km 
 

Klimatyzowane pokoje z łazienkami wyposaŜone w telefon, TV satelitarną oraz 
bezpłatne łącze internetowe.  
Dodatkowo hotel posiada Restaurację oraz Salę Klubową z barem. 
www.hotel-classic.pl 
 
 
Hotel Andel's **** 
adres: Kraków, ul. Pawia 3 
 

 
Hotel połoŜony w pobliŜu dworca PKP 50 m oraz Centrum Starego Miasta. 15 minut spacerem do centrum 
konferencyjnego.  
 
Pokoje wyposaŜone są w klimatyzację, telewizor LCD, dostęp do Internetu oraz mini barek. 
Do dyspozycji gości studio fitness, sauna, bar, restauracja oferująca specjalności kuchni polskiej oraz 
międzynarodowej.  
www.andelscracow.com 
 
 
 
 
 



Hotel Kossak**** 
adres: Kraków, Plac Juliusza Kossaka 1 
 

 
Hotel połoŜony w pobliŜu Zamku Królewskiego na Wawelu oraz nadwiślańskich bulwarów. 10 minut 
spacerem do Rynku Głównego oraz 15 minut do centrum konferencyjnego.  
Dworzec Główny PKP – 2 km 
 
Pokoje z łazienkami wyposaŜone w telewizor, radio, telefon, mini-bar, sejf, Internet przewodowy i Wi-Fi 
oraz klimatyzację sterowaną indywidualnie 
www.hotelkossak.pl 
 
Hotel Novotel Centrum**** 
adres: Kraków, ul. Kościuszki 5 
 

 
 
Hotel połoŜony w centrum miasta przy nadwiślańskich bulwarach w pobliŜu Zamku Królewskiego na 
Wawelu oraz 20 minut spacerem do centrum konferencyjnego. 
Dworzec Główny PKP – 2,5 km 
 
Do dyspozycji gości są: basen, jacuzzi, sauna fińska i siłownia oraz restauracja serwująca dania kuchni 
polskiej i międzynarodowej. 
www.orbis.pl 
 
Hotel Pod Ró Ŝą**** 
adres: Kraków, ul. Floriańska 14 
 

 
Najstarszy hotel w Krakowie mieszczący się w dawnym, renesansowym pałacu. Usytuowany  przy ulicy 
Floriańskiej stanowiącej część historycznego traktu łączącego Bramę Floriańską z zamkiem królewskim na 
Wawelu. 20 minut spacerem do centrum konferencyjnego 
Dworzec Główny PKP – 0,5 km 
  
Hotel oferuje: klimatyzowane pokoje wyposaŜone w mini-bar, telewizor LCD oraz bezpłatny, szybki dostęp 
do Internetu. Ponadto istnieje moŜliwość skorzystania z oferty centrum fitness oraz sauny. Restauracja 
Hotelu Pod RóŜą oferuje dania kuchni międzynarodowej. 
www.hotel.com.pl 
 
 


