
Serdecznie witamy
A warm welcome



Gdzie małe rzeczy mają znaczenie.
Usytuowany w doskonałej lokalizacji, przy jednej z głównych ulic miasta oraz w odległości 
10 minut spacerem od Starego Miasta. Bezpośrednio do hotelu można się dostać 8 liniami  
autobusowymi oraz 6 tramwajowymi. Od najbliższej stacji kolejowej hotel dzieli odległość około  
1 kilometra, a od lotniska około 11 kilometrów.

OFERUJEMY
DoubleTree by Hilton Wroclaw oferuje pokoje  
i apartamenty dostosowane do potrzeb wszystkich 
gości, zarówno podróżujących w celach bizneso- 
wych, jak i z rodziną. Każdy pokój jest wyposażony 
tak, aby zapewnić pełen komfort podczas pobytu.

  do Executive Lounge

 

  niepełnosprawnych

  i drukarki

, która pomieści    

   audiowizualny 

historyczna stolica Dolnego Śląska. Miasto jest 

-
metrów od Sudetów na południu kraju.

 

ze stylową i nowoczesną architekturą budunku. 
 

ulega zmianie wieczorami, kiedy to bar staje się 

najnowsze muzyczne kawałki.
 

to zarówno  towarzyskie, jak i kulinarne serce 
 

wspaniałym śniadaniem oraz w odprężającej  
atmosferze porozmawiać podczas biznesowego 
lunchu czy wieczornego drinka. 
W naszym barze oferujemy szeroki wybór  
koktajli docenianych przez gości na całym 

-
woczesnej kuchni polskiej, ale także inspirowane 
śródziemnomorskim  klimatem potrawy, którymi 
można dzielić się z przyjaciółmi, czyli tapas.

Wrocławia.

wszystko łączy się ze sobą w doskonałej harmo-

trenerzy personalni, specjaliści odnowy biologi-
cznej i concierge. 

znaną na całym świecie markę Les Mills® – od 
treningu ze sztangą Bodypump® aż po trening ciała 
i umysłu Bodybalance® – uzupełnionych o autor- 

 

można wypróbować najnowsze formy treningu 
 

hotelowych na terenie klubu udostępniany jest 

parowa.

oferuje szeroki zakres autorskich rytuałów i za-
biegów pielęgnacyjnych, bazujących na egzo-
tycznych peelingach i unikalnych zapachach. 
Luksus miejsca podkreślają oferowane zabiegi 
światowych firm kosmetycznych: [comfort zone] 

holistyczne rytuały na ciało i twarz oraz głęboko 
relaksujące masaże wprowadzają w rytm slow life 
przywracając życiową energię. 

 
na poczet darmowych noclegów za każdym  
razem, gdy zatrzymują się w hotelu jednej  

można również zdobyć za rezerwację sali na spot-

pozwala zamieniać punkty na pobyty w ponad 
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Where the little things mean everything.
Located in a prime downtown location on the city’s main commercial road and within 
10 minutes walking distance to the Old Town Market Square. The property can be reached 
by 8 public bus lines and 6 tram lines which all pass through the surrounding areas of the hotel. 
The distance to the main railway station is ca. 1 kilometer and to the airport is ca. 11 kilometers.

ACCOMMODATIONS
DoubleTree by Hilton Wroclaw has a variety  
of Guestrooms and Suites that meet the needs  
of every kind of traveler, from a businessperson to 
entire family groups. Each room is fitted out to 
ensure your every comfort.

ROOM FEATURES

AT YOUR SERVICE

MEETINGS & EVENTS
 conference space

LOCATION
 

the Sudety Mountains to the south. Wrocław  
is the historical capital of Silesia and Lower Silesia.

LOCAL ATTRACTIONS

OVO BAR & RESTAURANT

feel inspired by and harmonised with the fresh 
and stylish architecture of the building. Whilst  

 
 

the Hotel. The striking bar with its imposing cen
trepiece glass wine tower. This is a place that has 
an organic but modern feel. 

ternationally renowned signature cocktails and 
unique blends with a tale to go with it. 

 
 
 

savoured either individually or shared with 

and residents of Wrocław, patio is a green heart 
of the building.

HOLMES PLACE

cated to help you.
 

combination of postures and positions, inspired 

workout on water.

meters long swimming pool, hot tub, sauna and 
steam room.

KANDARA SPA

have been designed for you to find a perfect bal

unique scents.  You can find the treatments of 

unique rituals for body and face, and deeply re

restoring vital energy.

HILTON HONORS
With Hilton Honors, you can earn points towards 
free nights every time you stay at one of our four
teen distinct brands and can even earn rewards 
for booking a meeting or event. With a hotel for 
every style, budget and occasion, Hilton Honors 
lets you transform points into memories you can’t 

sorts worldwide. 

of points is subject to Hilton Honors. 




