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Arche Hotel Częstochowa
Położony blisko centrum miasta, Arche Hotel Częstochowa to pierwszy 

czterogwiazdkowy hotel w Częstochowie. Spokojna okolica oraz 

bogata infrastruktura hotelu sprawiają, że jest idealną propozycją 

zarówno dla gości indywidualnych, jak i biznesowych.  Lokalizacja na 

terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej daje wiele możliwości 

organizacji atrakcji dodatkowych. 

Konferencje
Arche Hotel Częstochowa to nie tylko nowoczesne, komfortowe 

pokoje hotelowe, ale również największe centrum konferencyjne 

w Częstochowie i okolicy. To przestrzeń na organizację dużego eventu, 

konferencji branżowej, imprezy targowej czy kameralnego spotkania 

biznesowego. Centrum konferencyjne hotelu  to niemal 800-metrowa 

powierzchnia, na którą składa się 7 funkcjonalnych i w pełni 

wyposażonych sal konferencyjnych.

Restauracja
Restauracja ArcheVita to przestrzeń serwowania posiłków dla gości 

hotelowych oraz modne miejsce spotkań, do którego przyciąga 

wyjątkowe menu przygotowane przez Szefa Kuchni. Dewizą restauracji 

jest tworzenie potraw na bazie znakomitych, świeżych, sezonowych 

składników od lokalnych dostawców. 

Strefa relaksu
Stworzona z myślą o zapewnieniu gościom wypoczynku strefa relaksu, 

to wyjątkowe, urządzone w kojących barwach miejsce. Strefa oferuje 

2 sauny suche, jacuzzi oraz gabinet masaży tajskich Amari Spa. 

Wizyta w strefie relaksu pozwoli na wypoczynek osobom, które po 

intensywnym dniu szukają spokoju i odprężenia.

Arche Hotel Częstochowa
Located close to the city center, Arche Hotel Częstochowa is the first 

and only one four star hotel in Częstochowa. Quiet area and the 

developed hotel infrastructure make it perfect  for both, individual 

and business guests. The location on the Jura Krakowsko 

Częstochowska offers many opportunities to organize additional 

attractions.

Conferences
Arche Hotel Częstochowa offers modern, comfortable hotel rooms 

and the largest conference center in Częstochowa and the surrounding 

area. It is a space for organizing  big events, conferences, trade fairs 

or  small business meetings. The conference center has almost 

800 square metres area  (7 functional and fully equipped conference 

rooms). 

Restaurant
ArcheVita Restaurant is not only a space serving meals for hotel guests, 

but a trendy meeting place, which attracts a unique menu created by 

the Chef. The motto of the restaurant is to create dishes based on 

excellent, fresh, seasonal ingredients from local suppliers.

Relax zone
Relax Zone, it is a unique place, decorated in soothing colors. You will 

find there 2 saunas, jacuzzi and Amari Spa Thai massage room. It is 

designed for the guest, who are looking for the relaxation, a�er 

an intense day.
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SALA JURAJSKA A+B+C+D

SALA JURAJSKA MODUŁ A

SALA JURAJSKA MODUŁ B

SALA JURAJSKA MODUŁ C

SALA JURAJSKA MODUŁ D

SALA WSCHODNIA A+B

SALA WSCHODNIA A

SALA WSCHODNIA B

SALA ZACHODNIA A+B

SALA ZACHODNIA A

SALA ZACHODNIA B

SALA JURAJSKA A+B+C+D
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SALE BALOWE  | BALLROOMS

SALE KONFERENCYJNE  | GROUND FLOOR

Największa sala balowa | The biggest ballroom 

Powierzchnia

Wysokość

Rozmiar drzwi

Klimatyzacja

Światło dzienne

Komunikacja

Wbudowany AV

Przechowalnia i szatnia

Sprzęt

Specjalne wyposażenie

571 m²

3,9 m

194 x 200 cm

tak

tak

Wi-Fi, możliwość dedykowanego

połączenia internetowego

system nagłośnieniowy, 

ekran i projektory, indywidualne 

oświetlenie sali

tak

krzesła, stoły, parkiet, mównica, 

rampa hydrauliczna 

 

Area

Ceiling height

Door size

Air conditioning

Daylight

Communications

Build-in AV

Store & cloakroom

Equipmnet

Special features

571 m²

3,9 m

194 x 200 cm

yes

yes

Wi-Fi, dedicated internet connection 

on special request

AV System, wireless microphones, 

screens, projectors, individually 

controlled lighting

tak

chairs, tables, parquet , lectern,

hydraulic lift
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Sale konferencyjne | Meeting rooms

Sale konferencyjne

Wysokość

Foyer

Klimatyzacja

Światło dzienne

Komunikacja

Wbudowany AV

Przechowalnia i szatnia

Sprzęt

Sprzęt AV 

7 sal konferencyjnych, wielkość 

od 45 m² do 168 m² z możliwością 

łączenia do 571 m²

3,75 - 3,90 m

306 m²

indywidualnie sterowana

tak

Wi-Fi, możliwość dedykowanego

połączenia internetowego

system nagłośnieniowy, 

ekran i projektory, indywidualne 

oświetlenie sali

tak

krzesła, stoły, parkiet ( 150 m²), 

mównica, flipcharty, rampa 

hydrauliczna

hotel może zapewnić dowolne 

rozwiązania audiowizualne zgodne 

ze specyfikacją klienta

 

Conference rooms

Ceiling height

Foyer

Air conditioning

Daylight

Communications

Built-AV

Store & cloakroom

Equipment

AV Equipment

7 meeting rooms, size from 45 m² 

to 168 m² with possibility to connect 

up to 571 m²

3,75 - 3,90 m

306 m²

controlled individually

tak

Wi-Fi, dedicated internet connection

on special request

AV System, wireless microphones, 

screens, projectors, individually 

controlled lighting

tak

chairs, tables, parquet (150m²), 

lectern, flipcharts, hydraulic lift

Hotel can provide any audio and 

visual equipment in accordance with 

customer's technical specifications



MUZEUM
CZĘSTOCHOWSKIE

MUZEUM
ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO

MUZEUM
CZĘSTOCHOWSKIE

PARK IM.
STANISŁAWA 
STASZICA

JASNA
GÓRA

PARKING
JASNEJ GÓRY

PARK 3 MAJA

AKADEMIA
POLONIJNA

ARCHE HOTEL

CZĘSTOCHOWA

1% przychodów Grupy ARCHE jest przekazywany na działalność FUNDACJI LENY GROCHOWSKIEJ, której głównym celem jest zapewnienie mieszkań repatriantom z Kazachstanu.

1% of the ARCHE Group revenue is donated to LENA GROCHOWSKA FOUNDATION which main purpose is to ensure accommodation for the repatriates from Kazakhstan.

ARCHE Sp. z o.o.

ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

tel.:  +48 22 319 80 80

e-mail: arche@arche.pl

www.arche.pl 

ARCHE HOTEL CZĘSTOCHOWA

ul. Oleńki 20, 42-400 Częstochowa

tel.: + 48 34 34 74 074

e-mail: rezerwacja@hotelczestochowa.com 

www.hotelczestochowa.com

LOKALIZACJA
 

300 m od Jasnej Góry

3 km od centrum Częstochowy

ZAKWATEROWANIE

122 komfortowych pokoi

4 apartamenty

270 miejsc noclegowych

Strefa relaksu

Gabinet masażu

Restauracja ArcheVita

Parking
 

WYPOSAŻENIE POKOI

telewizor z kanałami kablowymi

łazienka z pełnym węzłem sanitarnym

Wi-Fi

telefon

suszarka do włosów

wentylacja sterowana indywidualnie

LOCATION
 
300 m from Jasnej Góry

3 km from the center of Częstochowa

ACCOMMODATION

122 comfortable rooms

4 apartments

270 beds

Relaxation zone

Massage room 

Restaurant ArcheVita

Parking
 

ROOM FACILITES

TV with cable channels 

bathroom with toilet, shower

Wi-Fi

phone

hairdryer

air-conditioning
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