


Czterogwiazdkowy Hotel Grand Sal****, należący do 

Kopalni Soli „Wieliczka”, położony jest w malowniczym 

parku Św. Kingi, tuż obok zabytkowego szybu Daniłowicza, 

w którym turyści rozpoczynają zwiedzanie solnych pod-

ziemi.

Obiekt mieści się w pieczołowicie odtworzonym budynku 

dawnych Łazienek Salinarnych z przełomu XIX i XX w. 

Hotel Grand Sal**** to idealne miejsce na rodzinny relaks, 

romantyczny wyjazd we dwoje, pobyt leczniczy czy spo-

tkanie biznesowe z dala od miejskiego zgiełku.

The Grand Sal**** Hotel, owned and operated by the 

“Wieliczka” Salt Mine, is located in the picturesque  

St Kinga’s Park, right by the historic Daniłowicz Shaft, 

where tourists begin their visits to the salt undergrounds.

The hotel is located in the meticulously reconstructed 

building of the former Salt Baths, built at the turn of the 

19th and 20th centuries. 

The place is perfect for a relaxing stay with your family,  

a romantic weekend for two, a medical stay or a business 

meeting far away from the hustle and bustle of the city.

HOTEL | HOTEL



Hotel Grand Sal**** oferuje 39 luksusowych pokoi, oraz  

apartament z widokiem na zabytkowy parki i fontannę. 

Podczas pobytu w hotelu mogą Państwo liczyć na go-

ścinność i profesjonalną pomoc naszej obsługi. Naszym 

Gościom oferujemy wiele dodatkowych atrakcji, które 

uprzyjemnią wypoczynek, pozwolą zadbać o  dobrą kon-

dycję i samopoczucie.

The Grand Sal**** Hotel o�ers 39 luxury rooms and an 

apartment with a view of a historic park and a fountain. 

During your stay at the hotel, you can fully count on 

the hospitality and professional service provided by 

our sta�. Additionally, our Hotel o�ers many additional  

attractions to our guests. Thanks to them, your stay will 

be even more enjoyable, and you will have an opportunity 

to take care of your fitness and wellness.

POKOJE| ROOMS



RESTAURACJA | RESTAURANT

W menu restauracji Hotelu Grand Sal**** znaleźć można 

autorskie dania szefa kuchni, małopolskie przysmaki  

i znakomite potrawy kuchni europejskich. Specjalnie 

wyselekcjonowane wina i wyśmienite desery zadowolą 

nawet najbardziej wymagających Gości.

W naszej restauracji możemy  zorganizować dla Państwa 

bankiet, uroczystość rodzinną, biznesową, przyjęcie  

weselne czy romantyczną kolację.

Sala restauracyjna może pomieścić 60 osób.

The restaurant menu at the Grand Sal**** Hotel features 

original dishes by our chef, treats and delicacies from the 

Małopolska region, as well as outstanding dishes from 

various European cuisines. Moreover, a special selection 

of wines and delicious desserts will satisfy even the 

most demanding guests.

We will be happy to organise a banquet, a family reception, 

a business meeting, a wedding reception or a romantic 

meeting at the restaurant.

The restaurant hall can accommodate up to 60 guests.



Hotel Grand Sal**** to idealne miejsce na organizację:

• konferencji

• warsztatów 

• szkoleń  

• spotkań biznesowych

Do dyspozycji Gości korporacyjnych oddajemy dwie sale 

konferencyjne mogące pomieścić łącznie ok. 80 osób. Obie 

sale są klimatyzowane, wyposażone w sprzęt multimedial-

ny i dostęp do Internetu, mogą być dowolnie aranżowane, 

w zależności od potrzeb. 

Po wyczerpującym dniu szkoleń zapraszamy do hotelowej 

strefy relaksu z sauną i gabinetem masażu. 

Proponujemy również szeroki wachlarz atrakcji w zabytko-

wej Kopalni Soli „ Wieliczka” – zwiedzanie Trasy turystycz-

nej lub Trasy górniczej, programy incentive i wiele innych. 

Zapewniamy także zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem, 

transfery z lotniska lub dworca PKP.

The Grand Sal**** Hotel is an ideal place for organising:

• conferences

• workshops 

• training sessions  

• business meetings

We o�er two conference halls, which are available for the 

use of our corporate guests and can accommodate a total 

of 80 participants. Both conference halls are air conditio-

ned, furnished with state-of-the-art multimedia equip-

ment and Internet access, and their layout can be arranged 

at will, depending on the needs. 

After an exhaustive day of training sessions, our guests 

can visit our relaxation zone with a sauna and massage 

parlour. 

We also o�er a wide range of attraction in the historic 

“Wieliczka” Salt Mine – a tour of the Tourist Route or the 

Miners’ Route, incentive programmes and many others. 

We also o�er guided tours of Krakow, as well as transfers 

from the Balice airport or the Railway Station.

SALE KONFERENCYJNE | CONFERENCE HALLS



Podczas pobytu w Hotelu Grand Sal**** proponujemy wy-

poczynek w hotelowej strefie relaksu.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo bogaty wybór:

• masaży

• zabiegów pielęgnacyjnych oraz relaksacyjnych 

 dla Pań i Panów 

Zapraszamy  również do skorzystania z seansów w saunie, 

które pomogą  wzmocnić odporność organizmu i oczyścić 

ciało z toksyn.

During your stay at the Grand Sal**** Hotel, you can take 

advantage of the relaxation zone.

We o�er a wide selection of:

• massages

• beauty and relaxation treatments for women and men 

We also invite you to use our sauna, which will help you 

strengthen your immune system and flush toxins out of 

your body.

STREFA RELAKSU | RELAXATION ZONE    



CONTACT
Grand Sal**** Hotel

Park Kingi 7, 32-020 Wieliczka

Phone: + 48 12 289 81 10

Phone: + 48 693 356 121 

Fax + 48 12 281 44 55 

hotel@kopalnia.pl 

Sales Department

Phone: +48 12 281 44 51 

Phone: + 48 693 356 121 

grandsal@kopalnia.pl 

KONTAKT 
Hotel Grand Sal****

Park Kingi 7, 32-020 Wieliczka

Tel. + 48 12 289 81 10

Tel. + 48 693 356 121 

Fax + 48 12 281 44 55 

hotel@kopalnia.pl 

Dział Sprzedaży 

Tel. +48 12 281 44 51 

Tel. + 48 693 356 121 

grandsal@kopalnia.pl 

www.grandsal.pl


