
BIZNES I WYPOCZYNEK W JEDNYM MIEJSCU



BIZNES I WYPOCZYNEK W JEDNYM MIEJSCU!
www.cfihotels.pl

• Polska grupa hotelowa

• 17 obiektów hotelowych w kraju i 5 restauracji

• Dogodna lokalizacja w centrach wielkich miast i najbardziej 
urokliwych zakątkach Polski

• Stylowe i znakomicie zaprojektowane wnętrza

• Nowoczesne zaplecze konferencyjne

• Bogata oferta biznesowa i wypoczynkowa

Hotel

Restauracja

W budowie

Gdańsk
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Raszyn-Falenty

Start kontakt

Znajdź nas na mapie



Boutique Hotel’s
Centrum miejskiego życia



Start kontakt

Ideą przyświecającą Boutique Hotel’s jest połączenie biznesu 
i wypoczynku w jednym miejscu

Idealne dla podróżujących służbowo

Dogodne dla turystów pragnących zwiedzać miasto

Komfort i pomocna obsługa

Bezpłatna kawa, herbata i gorąca czekolada dostępna 24h na dobę

Obszerny parking zlokalizowany przy obiekcie

Wysoki standard w atrakcyjnej cenie

Lokalizacja w centrum miast 

Nowoczesne zaplecze konferencyjno-bankietowe



Start kontakt

www.hotels24.com.pl

https://www.hotels24.com.pl/


Król Kazimierz Hotel & SPA 
Z historią w tle



Hotel o standardzie 4 gwiazdek

Start kontakt

Przeszklone patio idealne na organizację wyjątkowych wydarzeń 
(koncerty, kongresy, bankiety)

Ponad 1600 mkw. nowocześnie wyposażonej i funkcjonalnej przestrzeni 
konferencyjnej, w 9 salach konferencyjnych dających możliwość 
organizacji wydarzeń nawet dla 1000 osób

Klimatyczne SPA Esterki i strefa wellness z basenem

Letni taras z przepięknym widokiem na panoramę Kazimierza i Wisłę, 
z możliwością organizacji imprez na świeżym powietrzu

Klub nocny, kręgielnia, sala bilardowa, trambambule, cymbergaj

Autorskie dania Szefa Kuchni łączące klasykę z nowoczesnością 
serwowane w restauracji Ester

Komfortowe pokoje ze zróżnicowanym designem dające w sumie 
250 miejsc noclegowych

Wyjątkowy obiekt położony w legendarnym Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą łączący wyrafinowaną nowoczesność z elementami historycznymi



Start kontakt

www.krolkazimierz.pl

http://www.krolkazimierz.pl


Masuria Hotel & SPA
Wyjątkowy hotel na Mazurach w sercu bujnej natury  



Malownicze położenie wśród lasów, bezpośrednio nad brzegiem jeziora 

65 komfortowych pokoi o zróżnicowanym standardzie dających 
w sumie 150 miejsc noclegowych

Prywatna plaża z leżakami i sprzętem wodnym

Pomosty z barem i sauną z widokiem na jezioro

Restauracja Natura serwująca dania kuchni regionalnej i europejskiej

Mazurskie SPA i strefa wellness z basenem, sauną i łaźnią parową

Klub nocny, klub malucha, kręgielnia, siłownia

6 nowoczesnych, klimatyzowanych i bardzo dobrze wyposażonych 
sal konferencyjno-bankietowych dla maksymalnie 400 osób o powierzchni 550m2

Hotel o standardzie 4 gwiazdek

Start kontakt
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www.hotelmasuria.pl 

http://www.hotelmasuria.pl


Warsaw Plaza Hotel 
Biznes i wypoczynek w sercu stolicy 



Biznesowy hotel o standardzie 4 gwiazdek

Nowoczesna architektura i nowoczesne wnętrza

Doskonała lokalizacja w pobliżu Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina

Ponad 290 miejsc noclegowych w 146 przestronnych, 
klimatyzowanych pokojach o wysokim standardzie

Restauracja Moments serwująca dania kuchni Fusion

Bar One & Only serwujący wytworne drinki i alkohole z całego świata

Zewnętrzne patio idealne dla spotkań na świeżym powietrzu

Fitness room

16 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 1400m2 
tworzy możliwości organizacji imprez dla 900 osób

Start kontakt
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www.warsawplaza.pl 

http://www.warsawplaza.pl


Falenty Biznes i Wypoczynek
Ośrodek konferencyjny w centrum Polski



Miejsce idealne do organizacji szkoleń i konferencji, jak i wypoczynku

15 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 2400 m2

204 miejsca noclegowe w 100 wygodnych i komfortowych pokojach

3 bary oraz restauracja z możliwością organizacji bankietu dla 400 osób

Bezpłatny parking na ponad 200 aut

Kryty basen, sauna sucha i jacuzzi

Możliwość organizacji imprez plenerowych dla kilkuset osób

Start kontakt
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www.falenty.com.pl

http://www.falenty.com.pl


Grand Royal Hotel 
Spotkajmy się w stolicy Wielkopolski



Doskonała lokalizacja - Grand Royal Hotel znajduje się 2 minuty jazdy 
od autostrady A2, oddalony 5,5 km od Międzynarodowych Targów Poznańskich 
i dworca kolejowego Poznań Główny.

3 wielofunkcyjne sale konferencyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt, 
o łącznej powierzchni ponad 240 m2, usytuowane na parterze, 
dają elastyczne możliwości aranżacyjne. 

Komfortowe pokoje - 61 nowocześnie urządzonych pokoi typu 
Classic (1 lub 2 osobowych) oraz 5 apartamentów, 
w tym luksusowy Apartament Prezydencki. 

Strefa Wellness w Centrum SPA, która obejmuje 
basen, sauny, jacuzzi oraz dużą siłownię.

Idealne miejsce na komfortowy pobyt, a także na organizację spotkań 
biznesowych, konferencji i szkoleń.

Start kontakt
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www.grandroyalhotel.pl

http://www.grandroyalhotel.pl


Best Western Premier
Nowoczesny hotel konferencyjny w Krakowie



Start kontakt

Doskonała lokalizacja w odległość 12 km od Lotniska Balice, 
dobry dojazd do Autostrady A4.

Parking na 230 samochodów.

169 pokoi dwuosobowych, w tym 71 pokoi z dużym łóżkiem małżeńskim 
oraz 4 apartamenty.

Zaplecze konferencyjne złożone z 7 sal modułowych o powierzchni 609 mkw. 
oraz 2 oddzielnych niemodułowych sal o powierzchni 82 mkw.

Basen dostępny 7 dni w tygodniu ze strefą leżaków i sauną suchą.



Start kontakt

www.bestwesternkrakow.pl

http://www.bestwesternkrakow.pl


Best Western Efekt Express
Komfortowy hotel w centrum Krakowa



Start kontakt

Doskonała lokalizacja 12 km od Lotniska w Balicach, blisko autostrady A4.

Parking na 230 samochodów.

179 pokoi dwuosobowych, w tym 54 pokoje z dużym łóżkiem małżeńskim 
oraz 1 apartament.

Zaplecze konferencyjne złożone z 5 sal o całkowej powierzchni 660 mkw. 
przeznaczonej dla 600 osób łącznie.

Basen i sauna w hotelu Best Western Premier dostępne 
dla gości Hotelu Best Western Efekt Express.



Start kontakt

www.krakowexpress.pl

http://www.krakowexpress.pl


ART Hotel’s Sosnowiec
Komfort w nowoczesnym wydaniu 



Art Hotel’s Sosnowiec to wyjątkowy obiekt hotelowy, 
którego pokoje urzekają niebanalną kolorystyką  i designem

Bliskość dworca kolejowego zaledwie 10 km do Katowic 
i 30 minut do lotniska w Pyrzowicach 

Usytuowany w spokojnej dzielnicy Sosnowca, w odległości 1,5 km od centrum

Designerskie wnętrza sprzyjające relaksowi i pracy 

Parking zlokalizowany przy obiekcie

Profesjonalna przestrzeń konferencyjna z 2 salami dla maksymalnie 
80 osób o powierzchni 75 m2

28 nowocześnie urządzonych pokoi dających 49 miejsc noclegowych

Start kontakt

Bezpłatna kawa, herbata i gorąca czekolada dostępna 24h na dobę



Start kontakt

www.cfihotels.pl

http://www.cfihotels.pl


Citi Hotel’s Wrocław
Zostań we Wrocławiu na dłużej 



Citi Hotel’s Wrocław to obiekt idealny dla Gości poszukujących komfortowej 
i nowoczesnej lokalizacji w biznesowej części Wrocławia. 
To doskonałe rozwiązanie dla krótkich wyjazdów służbowych, jak i turystycznych

Lokalizacja blisko tętniącego życiem wrocławskiego rynku 

63 przestronne, nowocześnie i funkcjonalnie urządzone pokoje 
o wysokim standardzie

Aneksy kuchenne w większości pokoi, lodówki, 
zestawy do parzenia kawy i herbaty

Designerska aranżacja wnętrz

Bogate śniadania w formie bufetu

Obszerny parking zlokalizowany przy obiekcie

Bezpłatna kawa, herbata i gorąca czekolada dostępna 24h na dobę

Start kontakt
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www.cfihotels.pl 

http://www.cfihotels.pl


FARINA BIANCO

 dyskretna elegancja
 międzynarodowa kuchnia
 VIP room — nie tylko dla biznesu

al. Piłsudskiego 14
90-368 Łódź

rezerwacje indywidualne 
mob.: 601 700 715
kontakt@farinabianco.pl

rezerwacje grupowe, marketing
mob.: 605 102 110
a.kopczynski@farinabianco.pl
rezerwacja@farinabianco.pl

www.farinabianco.com

Wall Street BBQ
 

 najlepsze steki & burgery
 duża, przestronna, 

    klimatyzowana sala
 oryginalny wystrój wnętrz

al. Piłsudskiego 10
90-368 Łódź 
mob.: 607 676 207
kontakt@bistrowallstreet.pl

www.bistrowallstreet.pl

GĘSI PUCH

 oryginalny wystrój 
    i znakomite menu

 dania z mięs i drobiu na czele 
    z gęsiną

 sale bankietowa, 
    kameralna i antresola 
    dla dwojga

al. Politechniki 2 / róg Radwańskiej
90-563 Łódź 
mob.: 509 306 888
restauracja@gesipuch.pl

www.gesipuch.pl

TABU 
SUSHI AND MODERN CUISINE

 największa restauracja sushi
    w Łodzi 

 intymne sale VIP dla 
    grup zorganizowanych

 nowoczesna kuchnia japońska 
    z elementami kuchni tajskiej

Al. Piłsudskiego 14, 
90-051 Łódź
tel. 885 886 400
kontakt@tabusushi.eu

NoToSushi
 

 najświeższe ryby 
    i owoce morza

 tradycyjne receptury 
    i dbałość o detale

 staranne przyrządzenie 
    oraz wykwintne podanie

Sienkiewicza 115
90-368 Łódź
tel. 885 886 002

www.notosushi.eu www.tabusushi.eu

http://www.farinabianco.com
http://www.bistrowallstreet.pl
http://www.gesipuch.pl
http://www.notosushi.eu
http://www.tabusushi.eu


KONTAKT

KRÓL KAZIMIERZ
HOTEL & SPA
ul. Puławska 86
24-120 Kazimierz Dolny
tel.: 818 809 999
fax: 818 809 998
rezerwacja@krolkazimierz.pl

MASURIA
HOTEL & SPA
ul. Worliny 33
14-105 Łukta
tel.: 885 590 021
recepcja@masuria.com.pl

WARSAW PLAZA
HOTEL
ul. Łączyny 5
02-820 Warszawa
tel.: 224 310 800
fax: 224 310 801
wph@warsawplazahotel.pl

FALENTY CENTRUM
SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE
al. Hrabska 4b
05-090 Raszyn-Falenty
tel.: 223 145 200
falenty@falenty.com.pl

CITI HOTEL’S
WROCŁAW
ul. Trzemeska 10
53-679 Wrocław
tel.: 718 890 015 | tel.kom.: 603 209 908
citiwroclaw@cfihotels.pl

ART HOTEL’S
SOSNOWIEC
ul. Partyzantów 11
41-200 Sosnowiec
tel.: 322 661 122 | tel.kom.: 512 209 030
artsosnowiec@cfihotels.pl

BOUTIQUE HOTEL’S I
ŁÓDŹ MILIONOWA
ul. Milionowa 25
93-193 Łódź
tel.: 426 847 510 | tel. kom.: 512 221 011
milionowa@hotels24.com.pl

BOUTIQUE HOTEL’S II
ŁÓDŹ REWOLUCJI
ul. Rewolucji 1905r 8
90-273 Łódź
tel.: 426 306 315
tel. kom.: 512 201 080
rewolucji@hotels24.com.pl 

BOUTIQUE HOTEL’S III
ŁÓDŹ PIŁSUDSKIEGO
al. Piłsudskiego 10/14
90-051 Łódź
tel.: 426 812 222 | tel. kom.: 512 201 090
pilsudskiego@hotels24.com.pl

BOUTIQUE HOSTEL
ŁÓDŹ STEFANOWSKIEGO
ul. Stefanowskiego 17
90-537 Łódź
tel.: 426 362 201 | tel. kom.: 512 221 022
stefanowskiego@hotels24.com.pl

BOUTIQUE HOTEL’S
SOSNOWIEC
ul. Partyzantów 11
41-200 Sosnowiec
tel.: 322 661 122 | tel. kom.: 512 209 030
sosnowiec@hotels24.com.pl

BOUTIQUE HOTEL’S
BYTOM
ul. Konstytucji 91
41-905 Bytom
tel./fax.: 327 087 000
tel. kom.: 512 209 040
bytom@hotels24.com.pl

BOUTIQUE HOTEL’S
WROCŁAW
ul. Kwiska 1/3
54-210 Wrocław
tel./fax.: 713 517 011
tel. kom.: 512 208 040
kwiska@hotels24.com.pl

BOUTIQUE HOSTEL
TRIO WROCŁAW
ul. Legnicka / Trzemeska 4
53-679 Wrocław
tel.: 713 559 446
tel. kom.: 512 208 090
trio@hotels24.com.pl

GRAND ROYAL HOTEL 
POZNAŃ
ul. Głogowska 358a
60-004 Poznań 
tel. +48 61 83 99 800 
tel. +48 61 83 99 801
rezerwacja@grandroyalhotel.pl

BEST WESTERN PREMIER
KRAKÓW
ul. Opolska 14a
31-323 Kraków, Poland
tel. +48 12 376 37 00
fax +48 12 376 37 01
recepcja@bestwesternkrakow.pl

BEST WESTERN EFEKT EXPRESS
KRAKÓW
ul. Opolska 14
31-323 Kraków
tel. +48 12 614 57 00
fax +48 12 614 57 01
recepcja@krakowexpress.pl

Start kontakt



www.cfimyhotels.pl
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY Z APLIKACJĄ MOBILNĄ

Gwarancja 
najlepszej oferty

Zbierasz punkty 
i kupujesz

Ekskluzywne oferty 
i promocje
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