Łączymy sprzeczności

We fuse differences

Ufamy wszystkim

Trust everyone

Zmieniamy siebie

Change ourselves

GRUPA ARCHE powstała poprzez rozwój firmy deweloperskiej
Arche, która od 1991 roku świadczy profesjonalne usługi
deweloperskie. Przez ten czas powstało wiele ciekawych
projektów i inwestycji. Wśród najlepszych realizacji znajdują się
między innymi: Osiedle Albatrosów na Ursynowie, Osiedle
Woronicza na Mokotowie, Osiedle Łamana we Włochach, Villa
Vogla na Wilanowie, Osiedle Postępu 10 na Mokotowie
w Warszawie oraz Osiedle Wybickiego w Ząbkach,
wieloetapowe Osiedle Bema w Piasecznie, Osiedle Tobaco
Park w Łodzi i wiele innych na terenie Warszawy i okolic.

THE ARCHE GROUP was established as a result of development
of a developer company Arche, which has been providing
development services since 1991. Over that period, a number
of interesting projects and investments have have been carried
out. The best projects include the following: Albatrosów Estate
in Ursynow, Woronicza Estate in Mokotów, Łamana Estate
in Włochy, Villa Vogla in Wilanów, Postępu 10 Estate in Mokotów
in Warsaw and Wybickiego Estate in Ząbki, a multi-stage Bema
Estate in Piaseczno, Tobaco Park Estate in Łódź and many
other estates in Warsaw and its surrounding areas.

Łącznie wybudowano ponad 6 500 domów i mieszkań.
Do Grupy Arche należy również 8 hoteli. Hotele historyczne:
Pałac i Folwark Łochów, Pałac Sieniawa, Hotel Tobaco w Łodzi,
Zamek Biskupi Janów Podlaski, Koszary Góra Kalwaria oraz
Hotel Puławska Residence w Warszawie, Arche Hotele
w Częstochowie, Warszawie i Siedlcach, Apartamenty
Hotelowe w Konstancinie-Jeziornie.

Altogether, 6 500 houses and apartments have been built.
The Arche Group is also the owner of 8 hotels. Historical hotels:
Łochów Palace&Folwark, Sieniawa Palace, Tobaco Hotel
in Łódź, Bishops Castle Janów Podlaski, Koszary Góra Kalwaria
and Puławska Residence Hotel in Warsaw, Arche Hotels
in Częstochowa, Warsaw and Siedlce, Hotel Apartments
in Konstancin-Jeziorna.

Poza działalnością deweloperską i hotelową Grupa Arche
zarządza siecią barów Kuchnia za Ścianą w Warszawie oraz
Parkiem Handlowym w Siedlcach.

In addition to the development and hotel activity, the Arche
Group manages a network of Kuchnia za Ścianą bars in Warsaw
and a Commercial Park in Siedlce.

Tobaco Park
ul. M. Kopernika 62, 90-553 Łódź
tel. +48 42/ 637 22 33, + 48 500 067 068
e-mail: tobaco@arche.pl
www.tobacopark.pl

Mieszkania, lofty i apartamenty pod dachami historii w centrum Łodzi,
bogata paleta rozwiązań architektonicznych

Flats, lofts and apartments under historical roofs in the centre of Łódź,
rich spectrum of architectural solutions

Tobaco Park znajduje się w historycznym miejscu Łodzi, w dawnej Wytwórni Papierosów
– zabudowaniach XIX–wiecznej Fabryki Wyrobów Wełnianych Karola Kretschmera
i wczesno-modernistycznych Polskiego Monopolu Tytoniowego. To propozycja dla osób
poszukujących wyjątkowości, niepowtarzalnego klimatu i stylu, niestandardowych
rozwiązań architektonicznych w ciekawie zaaranżowanej przestrzeni. Tobaco Park
położony jest blisko centrum, w otoczeniu parkowej zieleni. Inwestycja składa się z 7
budynków: 4 pofabrycznych i 3 nowobudowanych. Bud. J- 99 loftów o pow. 29-220 m2.
Bud. E- 59 loftów o pow. 36-162 m2. Bud. 3- 114 mieszkań o pow. 27-100 m2. Bud. M- 11
mieszkań o pow. 38-97 m2. Budynek 2+1- 183 mieszkania o pow.32-97 m2. Tobaco Park to
bogata paleta rozwiązań architektonicznych: z obniżoną podłogą, antresolami,
balkonami, tarasami, ogródkami i oknami połaciowymi w dachu.

Tobacco Park is being built in the historical part of Łódź, i.e. the former Łódź Tobacco
Factory - in the buildings of the former Karol Kretschmer Wool Product Plant and an early
modernism factory of Polish Tobacco Monopoly. It is an offer for those who seek
uniqueness, unprecedented atmosphere and style, non-standard architectural solutions
in an interestingly arranged space. Tobaco Park is situated near the city centre and
surrounded by the park. The investment comprises 7 buildings: 4 were the former factory
buildings and 3 newly erected. Building J- 99 lofts with the area of 29-220 m2. Building
E- 59 lofts with the area of 36-162 m2. Building 3- 114 flats withe area of 27-100 m2. Building
M- 11 flats with the area of 38-97 m2. Building 2+1- 183 with the surface of 32-97 m2.
Tobaco Park abounds in architectural solutions with lowered floors, mezzanine,
balconies, terraces, gardens and skylights in the roof.

ŁÓDŹ ŚRÓDMIEŚCIE

Biuro Sprzedaży / Sales Office
ul. M. Kopernika 62, 90-553 Łódź
tel. +48 42/ 637 22 33, + 48 500 067 068
e-mail: matejki@arche.pl
www.archedeweloper.pl

183 mieszkania deweloperskie od 29 do 82 m2 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe,
parking podziemny, plac zabaw dla dzieci

183 apartments with space area ranging from 29 to 82 m2
with 1 to 4 rooms, underground car park and playground for children

Inwestycja Matejki powstaje na słonecznej, doskonale skomunikowanej ze wszystkimi
częściami miasta działce, między ulicami Jana Matejki, Pomorskiej i Grzegorza Pałki. To
nowoczesny budynek z usługami na parterze, dwupoziomowym parkingiem, miejscami
postojowymi na poziomie terenu i komórkami lokatorskimi. Przemyślany kształt
budynku zapewnia uzyskanie terenu zielonego z placem zabaw. Mieszkania wzbogacono
balkonami, loggiami, tarasami czy ogródkami. To świetna propozycja dla studentów alternatywa akademika, to również propozycja dla młodych małżeństw, dla firm
zatrudniających pracowników z innych miejscowości, dla wszystkich, którzy zatrzymali
się w Warszawie na jakiś czas i chcą mieszkać wygodnie, przytulnie tak jak w domu.

Matejki Investment is being constructed on a sunny parcel well connected with all parts of
the city, located between Jana Matejki, Pomorska and Grzegorz Pałka Streets. It is a
modern building with services on the ground floor, two-level car park, parking spaces on
the ground level and storerooms for the iresidents. Well thought-out shape of the building
ensures enough space for greenery and the playground. The apartments were enriched
with balconies, loggias, terraces and yards. It is a wonderful proposition for students -an
alternative to halls of residence - as well as for young married couples, companies hiring
employees from other cites and all those who decided to stay in our city for some time and
are looking for a comfortable, cosy and homelike apartment.

Termin realizacji z pozwoleniem na użytkowanie: II kwartał 2018 r.

Deadline with occupancy permit: II qr 2018

MIESZKANIA I APARTAMENTY / FLATS & APARTAMENTS

ŁÓDŹ POLESIE

MIESZKANIA I APARTAMENTY / FLATS & APARTAMENTS

WARSZAWA URSYNÓW

Biuro Sprzedaży / Sales Office
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 319 80 80, 530 250 000
e-mail: arche@arche.pl
www.archedeweloper.pl

110 mieszkań na Ursynowie, o pow. od 42 do 140 m2,
136 miejsc parkingowych w podziemnym garażu

110 flats in Ursynów with the surface area from 42 to 140 m2,
136 parking places in the underground garage

Inwestycja położona w cichej i spokojnej okolicy. Dogodna komunikacja do centrum
miasta, bliskość linii metra, oraz zieleń, która stwarza przyjazny klimat osiedla
z pewnością sprawi, że nowa inwestycja ZIĘBY 3 to idealne miejsce dla osób ceniących
sobie wygodę, komfort i spokój. Budynek w niskiej zabudowie tylko 5 kondygnacji.
Jednocześnie dla wygody mieszkańców zostaną zainstalowane windy. Na parterze
dostępne są mieszkania z ogródkami, a na ostatnich kondygnacjach dwupoziomowe
apartamenty z przestronnymi tarasami. Dla komfortu mieszkańców zaprojektowano 136
miejsc parkingowych w garażu podziemnym.

Locatied in a quiet and peaceful area and good communication to the city centre, the
close vicinity of underground line and the greenery around, which brings about a friendly
atmosphere of the estate, will certainly ensure that the new ZIĘBY 3 facility will be an ideal
place for persons who value convenience, comfort and peace. The low-rise building
consists of only five stories. At the same time the lifts will be installed for the comfort of the
residents. At ground-floor level flats with small gardens are available, whereas at the
highest stories there are two-level apartments with spacious terraces. In order to ensure
the comfort of the residents 136 parking places in the underground garage have been
planned. ......................................................................................................

Termin realizacji z pozwoleniem na użytkowanie: I kwartał 2019 r.

Deadline with occupancy permit: I qr 2019

WARSZAWA URSYNÓW

Biuro Sprzedaży / Sales Office
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 319 80 80, 530 250 000
e-mail: arche@arche.pl
www.archedeweloper.pl

230 mieszkań o pow. od 27 do 120 m2, 308 miejsc parkingowych,
plac zabaw dla dzieci

230 apartments with space area ranging from 27 to 120 m2,
308 parking spaces and a playground for children

Lanciego 12 powstaje u zbiegu ulic Lanciego i Migdałowej. To budynek o zróżnicowanej
wysokości zabudowy od 4 do 8 pięter. Nowoczesna architektura budynku umożliwiła
zaprojektowanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw, dostępnego tylko dla
mieszkańców. W inwestycji powstanie 230 mieszkań o powierzchni od 27 do 120 m2. Dla
komfortu mieszkańców w budynku zaprojektowano 2 poziomy hali garażowej z 308
miejscami parkingowymi. Doskonała komunikacja oraz infrastruktura sprawiają, że
inwestycja Lanciego 12 to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi oraz osób, które cenią
sobie wygodę. Okoliczne sklepy, liczne restauracje, kafejki oraz kino to tylko niektóre
z możliwości na wieczorne spotkania z przyjaciółmi i miłe spędzenie wolnego czasu na
Ursynowie.
Termin realizacji z pozwoleniem na użytkowanie: I kwartał 2019 r.

Lanciego 12 is being constructed at the junction of Lanciego and Migdałowa Streets.
The building is characterized by a varied height from 4 to 8 floors. Due to modern
architecture, we could design a recreation area with the playground available only to the
residents. The investment will include 230 apartments with space area ranging from 27
to 120 m2. To increase the comfort of the iresidents the car park was divided into 2 levels
and it will include 308 parking spaces. Excellent communication and infrastructure make
Lanciego 12 investment a perfect place for families with children and persons who set
great store by comfort. The nearby shops, numerous restaurants, cafés and a cinema
are only a few of the available possibilities for evening meetings with friends and spare
time relaxation in Ursynów.
Deadline with occupancy permit: I qr 2019

Biuro Sprzedaży / Sales Office
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 319 80 80, 530 250 000
e-mail: arche@arche.pl
www.archedeweloper.pl

Kameralny budynek na warszawskiej Woli,
idealne miejsce dla osób ceniących sobie wygodę, komfort i spokój.

Cosy building in Warsaw Wola,
ideal place for people who value comfort and peace.

Kameralny budynek powstający na Warszawskiej Woli z 29 funkcjonalnymi mieszkaniami.
Na parterze przewidziano 2 apartamenty z dużymi ogródkami. Powstaną także 2 lokale
usługowe. Dla komfortu mieszkańców zaprojektowano windę oraz 39 miejsc
parkingowych w garażu podziemnym.
Nowoczesna architektura budynku komponuje się z architekturą sąsiednich budynków
i stwarza wrażenie spójnej zabudowy, powodując kameralność inwestycji. Doskonała
komunikacja, którą jeszcze dodatkowo polepszy powstająca linia metra oraz otaczająca
infrastruktura sprawiają, że Apartamenty Tyszkiewicza to idealne miejsce dla osób
ceniących sobie wygodę, komfort i spokój.

Cosy building built in Warsaw Wola with 29 functional flats. At ground-floor level there will
be 2 apartments with big gardens. Moreover, two service premises will be built. In order to
ensure the comfort of the residents, the lift and 39 parking places in underground garage
have been planned.
Modern architecture of the building matches well with the architecture of the
neighbouring buildings and makes an impression of a cohesive housing, bringing about
cosy character of the facility. Perfect communication which will additionally be improved
by underground line that is being built and the surrounding infrastructure ensure that
Tyszkiewicza Apartments are an ideal place for people who value comfort and peace.

WARSZAWA URSYNÓW

Biuro Sprzedaży / Sales Office
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 319 80 80, 530 250 000
e-mail: arche@arche.pl
www.archedeweloper.pl

Mieszkania od 30 do 85 m2, garaż podziemny,
mieszkania w stanie deweloperskim lub wykończone „pod klucz”

Flat from 30 to 85 m2, underground garage,
flats in shell and core built or turnkey finished

Zielone Osiedle przy ulicy Poloneza zlokalizowane na warszawskim Ursynowie będzie
posiadało własne tereny rekreacyjne nad rzeczką przepływającą przez teren osiedla.
W pobliżu powstanie również duży park miejski. Etap I osiedla to 4-kondygnacyjny
budynek, w którym znajduje się 100 mieszkań o pow. od 30 do 85 m2. W garażu
podziemnym znajdzie się 113 miejsc postojowych. Dla zapewnienia komfortu
mieszkańców zostały zaprojektowane windy z poziomu garażu. Przestronne
i funkcjonalne wnętrza zapewnią jego mieszkańcom komfort i przyjemność codziennego
użytkowania. Istnieje możliwość łączenia lokali. Mieszkania posiadają balkony,
tarasy lub ogródki.

The Green Estate at Poloneza street, located in Warsaw Ursynów, will include
itsown recreation area around a river flowing through the site. A big municipal
park will be created nearby. Stage I of the estate is a 4-storey building, of 100
flats measuring from 30 to 80 m2. Underground garage has 113 parking places
as well as the lifts, designed for the comfort of the residents. Spacious and functional
interiors will provide their residents with comfort and enjoyment of everyday use.
There is a possibility of joining the flats. The flats have balconies, terraces
or gardens.

Termin realizacji z pozwoleniem na użytkowanie budynku A1: I kwartał 2018 r.

The completion date with the certificate of occupancy of the building A1: I qr 2018

MIESZKANIA I APARTAMENTY / FLATS & APARTAMENTS

WARSZAWA WOLA

MIESZKANIA I APARTAMENTY / FLATS & APARTAMENTS

PIASECZNO

Biuro Sprzedaży / Sales Office
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 319 80 80, 500 068 069
e-mail: arche@arche.pl
www.archedeweloper.pl

Mieszkania od 33 do 85 m2, wykończenie mieszkań w cenie,
windy w każdej z klatek, garaż podziemny, przedszkole na terenie osiedla

Flats from 33 to 85 m2, finishing works included, underground car park
lifts in each part of the building, nursery on the estate

Osiedle Bema realizowane przez Arche w Piasecznie, powstaje w obrębie ulic
Sienkiewicza, Bema i Gen. Grochowskiego. Powstające budynki o atrakcyjnej,
nowoczesnej architekturze, to oferta nowych mieszkań, cieszącego się uznaniem
Klientów osiedla. Część lokali jest oferowana z wykończeniem w standardzie „brązowy
klucz” w promocyjnych cenach. Doceniany jest zarówno standard realizacji mieszkań
oraz dogodna lokalizacja w podwarszawskiej miejscowości. Atutem lokalizacji Osiedla
Bema jest niedaleka odległość od dworca PKP co umożliwia szybką komunikację.
Usytuowanie osiedla to również pobliskie tereny rekreacyjne pozwalające na relaks
i wyciszenie.

The Bema housing estate in Piaseczno, is realised by Arche, is situated within
Sienkiewicza, Nadarzyńska, Bema and Gen. Grochowskiego streets. The newly
completed buildings with an attractive, modern architecture offer new flats in
the estate greatly appreciated by the Clients. Some of the apartments are offered with
a "brown key” finishing at promotional prices. Also appreciated is the standard and
convenient situation in one of the sub-urban areas of Warsaw. A great advantage of the
Bema Estate location is its close vicinity to the railway station which allows fast
commuting. Another advantage of the estate is its location close to nature and recreation
areas enabling relaxation and calming down...........................................

Termin realizacji z pozwoleniem na użytkowanie: III kwartał 2018 r.

Completion deadline including occupancy permit: III qr 2018

WILANÓW KRÓLEWSKI

Biuro Sprzedaży / Sales Office
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 319 80 80, 500 068 069
e-mail: arche@arche.pl
www.archedeweloper.pl

Luksusowe mieszkania, indywidualne wykończenie wnętrz,
położenie nad Jeziorkiem Wilanowskim

Luxury apartments, customised finishing of the interior,
location by the Wilanowskie Lake

Usytuowanie Villi Vogla umożliwia sprawną komunikację z pozostałymi dzielnicami
Warszawy i zapewnia możliwość niemal natychmiastowego spędzenia czasu wolnego na
łonie natury. Villa Vogla jest idealnym kompromisem dla osób, które preferują miejską
lokalizację, umożliwiającą stały dostęp do stołecznych atrakcji i jednocześnie chętnie
korzystających z aktywnego wypoczynku po pracy. Sąsiedztwo Pałacu Wilanowskiego
zadecydowało o tym, że budynek nawiązuje stylem do warszawskich przedmieść XX
wieku. Wyjątkowy dziedziniec otwierający się na jezioro, został zaprojektowany w sposób,
który pozwoli mieszkańcom wykorzystać w pełni atuty przesyconego przyrodą otoczenia.
W dwupiętrowym budynku o kształcie podkowy powstało 40 mieszkań. Wygodę
zapewnia 7 wind z poziomu garażu. Dla najmłodszych przewidziano plac zabaw.

The location of Villa Vogla enables fast transfer to other districts of Warsaw and ensures a
possibility of almost immediate relaxation in close contact with nature. Villa Vogla is
an ideal compromise for the people who prefer an urban life enabling on-going access
to the metropolitan attractions and at the same time are keen to actively recreate after
work. The neighbourhood of Pałac Wilanowski determined its shape alluding to the style
of the Warsaw suburban areas of the 20th century. A unique courtyard overlooking
the lake was designed so as to allow the estate's residents make the most of the natural
environment. The 2-storey horse-shoe shaped building has 40 flats. 7 lifts available from
the car park level offer convenient access to any floor. Playgrounds for the youngest
residents have been provided.

Biuro Sprzedaży / Sales Office
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 319 80 80, 500 068 069
e-mail: arche@arche.pl
www.arche.pl

Nowoczesny obiekt spełniający wymogi trzech gwiazdek,
centrum konferencyjne, restauracja, bar, garaż podziemny

Modern building that meets the requirements of three stars,
conference centre, restaurant, bar, undergrand garage

Arche Hotel Geologiczna to sześciopiętrowy budynek, minimalistyczny w formie,
z industrialnym wnętrzami i elementami stylu art deco. To nowoczesny obiekt spełniający
wymogi minimum trzech gwiazdek. Zaprojektowano w nim 70 przestronnych,
klimatyzowanych pokoi z myślą o zakwaterowaniu hotelowym Gości biznesowych.
Do dyspozycji Gości będą pokoje: jednoosobowe o powierzchni 19 m2, dwuosobowe
o powierzchni od 31 do 38 m2 oraz apartamenty dwupokojowe (z sypialnią oraz
wypoczynkowym salonem) o powierzchni 46 m2. W większości pokoi będą znajdować się
aneksy kuchenne, co jest wielkim atutem przy długich pobytach. Z myślą o wygodzie
Gości zaprojektowano również zespół odnowy biologicznej z kameralnym SPA i centrum
fitness. W hotelu znajdować się będzie centrum konferencyjne oraz restauracja z barem.
Zaplanowano salę wielofunkcyjną z mobilnymi ściankami, z dostępem do światła
dziennego i obszernym foyer, o łącznej powierzchni 320 m2 oraz garaż podziemny.

The Arche Geologiczna Hotel is a six-floors building, minimalist in form, with industrial
interiors and elements of art deco style. It's a modern building which meets the
requirements of minimum three stars. 70 spacious and air-conditioned rooms have been
designed with the intention to accommodate business Guests. At their disposal will be
following rooms: single rooms with the surface of 19 m2, double rooms with the surface
from 31 m2 to 38 m2 and two-room apartments (with a bedroom and a living room)
with surface of 46 m2. Kitchenettes available in most of the rooms are a great advantage
during prolonged stays. With the comfort of the Guests in mind, the body care complex
with a small SPA and a fitness centre have also been designed. In the hotel will be
a conference centre and a restaurant with a bar. Multi-functional hall with mobile walls,
with the access to daylight and a spacious foyer with total surface area of 320 m2 and the
underground garage have been planned.

WARSZAWA

Biuro Sprzedaży / Sales Office
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 319 80 80, 500 068 069
e-mail: arche@arche.pl
www.arche.pl

Pokoje hotelowe w systemie Condo, sale konferencyjne,
SPA, lokalizacja w pobliżu lotniska Chopina

Hotel rooms in Condo system, conference rooms,
SPA, located near Chopin airport

Hotel Krakowska Residence to nowoczesny obiekt spełniający wymogi hotelu
o standardzie minimum trzech gwiazdek. Na parterze zaplanowano nowoczesną
recepcję oraz restaurację z barem dla Gości hotelowych. Szczególnie istotnym aspektem
działalności hotelu jest możliwość organizacji licznych konferencji, szkoleń
i różnorodnych eventów. Pokoje hotelowe zlokalizowane będą na kondygnacjach od 2
do 8. Hotelowy komfort i spokój zapewnią klimatyzowane pokoje jedno- i dwuosobowe,
a także pokoje rodzinne, pokoje suite o podwyższonym standardzie oraz ekskluzywny
apartament hotelowy na ostatnim piętrze.

The Krakowska Residence Hotel is a modern facility which fulfils the requirements of
minimum three stars. A modern reception area and a restaurant with a bar for the hotel
Guests are planned on the ground floor. One of the most significant aspect of hotel's
activity is the possibility of organizing numerous conferences, trainings and various
events. Hotel rooms will be located on the floors from two to eight. Peaceful atmosphere
and comfort will be provided by single and double rooms as well as family rooms, suite
rooms of premium standard and an exclusive hotel suite on the top floor.

Planowany termin realizacji: III kwartał 2018 r.

Planned date of completion: III qr 2018

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI / INVESTMENT IN REAL PROPERTIES

WARSZAWA

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI / INVESTMENT IN REAL PROPERTIES

WARSZAWA

Biuro Sprzedaży / Sales Office
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 319 80 80, 500 068 069
e-mail: arche@arche.pl
www.arche.pl

Pokoje hotelowe w systemie Condo, sale konferencyjne,
garaż podziemny, lokalizacja w pobliżu lotniska Chopina

Hotel rooms in Condo system, conference rooms,
underground garage, location near the Chopin airport

Hotel Poloneza Arche to II-etapowa inwestycja hotelowa. I etap to 150 jedno
i dwuosobowych pokoi oraz apartamentów o powierzchni od 16 do 35 m2. Część
apartamentów z aneksami kuchennymi przeznaczona jest na pobyty długoterminowe.
Łącznie zaplanowano 199 miejsc noclegowych. Na parterze powstanie lokal
gastronomiczny oraz powierzchnie usługowo-handlowe. Dla Gości dostępny będzie
dwupoziomowy garaż podziemny.
Pokoje hotelowe sprzedawane są w systemie condo. Zakup apartament hotelowego
jest znakomitą alternatywą zakupu mieszkania lub lokalu usługowego na wynajem.
Jest bardziej zyskowny niż pieniądze złożone na lokacie bankowej.

The Poloneza Arche Hotel is a two-staged hotel investment. First stage is 150 single and
double rooms and suits measuring from 16 m2 to 35 m2. Part of the suits with kitchenettes
are designed for long-term stays. The total number of accommodation places is 199. The
ground floor will house a gastronomic facility as well as trade and service premises.
The Guests will be able to use two-level, underground car park.
Hotel rooms are sold in condo system. The purchase of a hotel suite is an excellent
alternative to buying a flat or service premises to let. It is more profitable than money put
aside on a bank placing.

Planowany termin realizacji: II kwartał 2018 r.

Planned date of completion: II qr 2018

ŁÓDŹ

Biuro Sprzedaży/ Sales Office
ul. Kopernika 62, 90-553 Łódź
tel. +48 42/ 637 22 33, 500 068 069
e-mail: matejki@arche.pl
www.archedeweloper.pl

Apartamenty na wynajem krótko- i długoterminowy,
pełne wyposażenie mieszkań

Apartments to short-term and long-term hiring,
full furnishing of apartments

Apartamenty Matejki są doskonale usytuowane w Śródmieściu Łodzi u zbiegu ulic
Kopcińskiego, Uniwersyteckiej, Pomorskiej i Al. Grzegorza Palki. W sąsiedztwie znajdują
się nowoczesne biurowce i kompleks akademicki Uniwersytetu Łódzkiego. To również
główna arteria komunikacyjna w Łodzi.
Apartamenty Matejki - etap I to 139 w pełni wykończonych i wyposażonych mieszkań
o powierzchni od 29 do 73 m2. Mieszkania mogą być wynajmowane w całości lub jako
odrębne pokoje, w okresach krótko-terminowych od 1 doby do 1 miesiąca
i długoterminowych powyżej 1 miesiąca. W budynku przewidziano recepcję dla gości
i lokal gastronomiczny.......................................................................................................................

Matejki Apartments are perfectly located in the centre of Łódź, near Kopcińskiego,
Uniwersytecka, Pomorska and Al. Grzegorza Pałki streets. The neighbouring area
is a place of modern office buildings and the University of Łódź academic compound.
It is also the main thoroughfare in Łódź.
Matejki Apartments – I stage consists of 139 fully finished and equipped apartments
measuring from 29 to 73 m2. The apartments can be rented as whole units or as separate
rooms, in short terms, from 1 day to 1 month, as well as long term – more than 1 month.
The building will include a reception area for guests and a gastronomic facility.

Planowany termin realizacji: I kwartał 2018 r.

Planned date of completion: I qr 2018

199 pokoi, 440 miejsc noclegowych, 17 sal konferencyjnych, Restauracja,
Dr Irena Eris Beauty Partner, Strefa Wellness, Rehabilitacja

199 rooms, 440 beds, 17 conference rooms, Restaurant, Dr Irena Eris
Beauty Partner, Wellness Zone, Rehabilitation

Zamek Janów Podlaski to czterogwiazdkowe centrum konferencyjno-wypoczynkowe
znajdujące się na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. W skład
kompleksu o pow. 40 ha wchodzą: odrestaurowany Zamek, Podzamcze, budynek SPA
z gabinetami Dr Irena Eris Beauty Partner i Strefą Wellness, Rehabilitacja Zamek Janów
Podlaski oraz historyczne stawy. Wszystkie budynki zostały połączone podziemnymi
korytarzami.
W Zamku zlokalizowano 79 pokoi oraz 4 salony historyczne. Na Podzamczu powstały
4 budynki składające się z 40 dwupoziomowych modułów, w każdym znajdują się
3 oddzielne pokoje z indywidualnymi łazienkami oraz salon z częścią jadalną i aneks
kuchenny. Centrum konferencyjne o pow. ponad 2000 m2 do dyspozycji gości oddaje
17 wyposażonych sal konferencyjnych, z możliwością ich łączenia, oraz przestronne foyer.

Zamek Janów Podlaski is a four-star conference and leisure centre located in the Podlasie
Bug gorge Landscape Park. The complex of 40 ha consists of renovated Castle, Castle
Boroughs, SPA building with Dr Irena Eris Beauty Partner and Wellness Zone, Zamek
Janów Podlaski Rehabilitation and historic ponds. All buildings are connected with the
underground halls.
The castle offers 79 rooms and 4 historical salons. On the Castle Boroughs were built
4 buildings consisting of 40 two-level modules, each has got 3 separate rooms with
individual bathrooms and a living room with dining area and kitchenette. Conference
centre with the surface of over 2000 m2 offers 17 equipped conference halls (which can be
connected) and a spacious foyer.

Pałac i Folwark Łochów
ul. M. Konopnickiej 1, 07-130 Łochów
tel. +48 25/ 675 11 14
e-mail: palacifolwarklochow@arche.pl
www.palacifolwarklochow.pl

213 pokoi, 631 miejsc noclegowych, 21 sal konferencyjnych,
restauracje, SPA& Wellness, kręgielnia

213 rooms and suites, 631 accommodation places, 21 conference rooms,
restaurants, SPA & WELLNESS, bowling alley

Pałac i Folwark Łochów to XIX-wieczny zespół pałacowo – parkowy, zaadaptowany na
centrum konferencyjno – wypoczynkowe oraz bardzo nowoczesny, czterogwiazdkowy
kompleks hotelowo-konferencyjny Folwark. Położone są w malowniczym dorzeczu Bugu,
zaledwie godzinę drogi od Warszawy. Pałac i jego otoczenie to kompleks zabytkowych
budynków o niepowtarzalnym stylu, w skład którego wchodzi również Wozownia,
Kuchnia Pałacowa z Oranżerią, Oficyna, Drewutnia, restauracja U Zamoyskiego, Galeria
Leny Grochowskiej, pracownia ceramiczna, boisko wielofunkcyjne, staw z Wyspą Poetów,
teren zielony z dostępem do rzeki Liwiec oraz zabytkowy park z drewnianym kościołem.
Pałac to idealne miejsce na złożenie przysięgi małżeńskiej i organizację niepowtarzalnego
przyjęcia weselnego. Dysponuje dwoma salami bankietowymi na 120 i 200 osób oraz 82
pokojami, ze 178 miejscami noclegowymi.

The Palace and Folwark Łochów is a 19th century palace and park complex, adapted into
conference and holiday centre and very modern, four-star hotel and conference complex
Folwark. They are located on the basin of the Bug river, merely one-hour drive from
Warsaw. The palace and its surroundings are a complex of historic buildings with an
exceptional style, which consist of Coach House, Palace Kitchen with Orangery,
Backhouse, Woodshed, the restaurant “U Zamoyskiego”, Lena Grochowska gallery,
ceramic workshop, multi-functional sports ground, pond with Poets' Island, green area
with the access to the Liwiec river and historic park with wooden church. The Palace is an
ideal place to make wedding vows and organize exceptional wedding reception. It has got
two banquet halls for 120 and 200 people as well as 82 rooms with 172 accommodation
places.

HOTELE HISTORYCZNE / HISTORICAL HOTELS

Zamek Janów Podlaski
ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski
tel. +48 83/ 379 08 50
e-mail: recepcja@zamekjanowpodlaski.pl
www.zamekjanowpodlaski.pl

HOTELE HISTORYCZNE / HISTORICAL HOTELS

ŁÓDŹ

Hotel Tobaco
ul. Kopernika 64, 90-553 Łódź
tel. +48 42/ 207 07 07
e-mail: rezerwacja@hoteltobaco.pl
www.hoteltobaco.pl

115 pokoi, 184 miejsca noclegowe, 7 sal konferencyjnych,
Restauracja „u Kretschmera”, bar, strefa relaksu, parking

115 rooms, 184 beds, 7 conference rooms,
Kretschmer's Restaurant, bar, relaxation zone, parking

Hotel Tobaco mieści się w centrum Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie Atlas Areny
i dworca Łódź Kaliska, 5 km od Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta, w budynkach
dawnej Wytwórni Papierosów. Charakteryzuje go modne połączenie luksusu
z surowością wystroju postindustrialnego stylizowanego na wzór lat pięćdziesiątych.

The Tobaco Hotel is situated in the centre of Łódź, in direct vicinity of Atlas Arena and Łódź
Kaliska railway station, 5 km from Władysław Reymont Airport, in renovated buildings of
the former cigarette factory. It is a trendy combination of luxury with raw post-industrial
decoration in the style of the 1950s.

Obiekt posiada 115 komfortowych pokoi z telewizorem LCD, telewizją satelitarną,
telefonem i dostępem do bezprzewodowego Internetu oraz 7 w pełni wyposażonych sal
konferencyjnych. Dla Gości hotelowych udostępniona jest strefa relaksu z sauną fińską
i mini siłownią. Znajdująca się w hotelu restauracja „U Kretschmera” zabiera wszystkich
gości w kulinarną podróż do Łodzi Czterech Kultur, dając możliwość posmakowania
kuchni polskiej, niemieckiej, rosyjskiej i żydowskiej.

The facility has got 115 comfortable rooms with an LCD TV set, satellite TV, a telephone
and wireless access to the Internet as well as 7 fully equipped conference halls.
A relaxation zone is available for the Guests with Finish sauna and mini-gym. The
Kretschmer's restaurant located in the building offers a culinary journey of the Łódź Four
Cultures and gives a possibility of tasting Polish, German, Russian and Jewish cuisine.

Pałac Sieniawa
ul. Kościuszki 32, 37-530 Sieniawa k. Rzeszowa
tel. +48 16/ 649 17 00
e-mail: recepcja@palacsieniawa.pl
www.palacsieniawa.pl

59 pokoi i apartamentów, 135 miejsc noclegowych, 10 sal konferencyjnych,
Restauracja w Oficynie Dworskiej, zaplecze rekreacyjne

59 rooms and suits, 135 accommodation places, 10 conference rooms,
Oficyna Dworska Restaurant, recreation facilities

Pałac Czartoryskich w Sieniawie to zespół sześciu unikalnych historycznych budynków.
Położenie obiektu na terenie jednego z najpiękniejszych parków w Polsce o całkowitej
powierzchni 30 ha, sprzyja aktywnym formom rekreacji i uprawianiu wszelkiego rodzaju
sportów. Pałac dysponuje 59 pokojami i apartamentami o historycznym wystroju oraz 10
salami konferencyjnymi i gabinetami do organizacji szkoleń, seminariów i sympozjów. Na
terenie obiektu znajduje się restauracja Oficyna Dworska. W górnej Sali Fontainebleau
organizowane są przyjęcia okolicznościowe i mniejsze przyjęcia weselne. W winiarni
Goście mogą delektować się specjałami sieniawskiej kuchni, często sporządzanymi
wg staropolskich receptur. W Pałacu Głównym organizowane są wesela i imprezy do 200
osób. Pałac Sieniawa to również doskonała baza wypadowa do zwiedzania południowowschodniej części Polski.

The Czartoryski Palace in Sieniawa is a complex of six unique buildings of historical value.
Its location in one of the most beautiful Polish parks of a total area of 30 ha encourages
active recreation and sports activities. The palace offers 59 rooms and suites with
historical decor as well as 10 conference halls and studies where training sessions,
seminars and symposia are held.The palace has also got the Oficyna Dworska restaurant.
Its upper floor with Fontainebleau Room is a fabulous place for various social events and
small wedding receptions. In the wine bar the Guests can spoil themselves with delicacies
of Sieniawa cuisine which often relies on traditional Polish recipes. Wedding receptions
and events up to 200 people are organized in the Main Palace building. The Sieniawa
Palace is also an ideal location for visiting south-eastern region of Poland.

Koszary Arche Hotel
ul. Dominikańska 11, 05-530 Góra Kalwaria
e-mail: koszary@arche.pl
www.koszaryarchehotel.pl

82 pokoje hotelowe, 3 sale konferencyjne, restauracja Kantyna

82 hotel rooms, 3 conference rooms, Kantyna restaurant

Hotel Koszary to trzygwiazdkowy obiekt historyczny usytuowany w centrum Góry
Kalwarii, w odległości 35 km od Warszawy. Hotel powstał w miejscu dawnej siedziby
wojskowego garnizonu, jeszcze wcześniej zajmowanego przez Ojców Bernardynów.
Koszary łączą tradycję z nowoczesnością. Hotel oddaje do dyspozycji Gości 82
designersko urządzone pokoje oraz monitorowany parking z około 60 miejscami
postojowymi.

The Koszary hotel is a three-star hotel located in a historical building in the centre of Góra
Kalwaria, 35 km from Warsaw. The hotel was built in the former garrison station, earlier a
seat of the Bernardine Order. Koszary joins tradition with modernity. The hotel offers 82
designer rooms and a monitored car park for about 60 cars.

Na terenie Koszar zostanie otwarta Kantyna Restauracja & Bar, dostępna nie tylko dla
Gości hotelowych. Restauracja będzie serwować dania kuchni polskiej, mocno osadzonej
w tradycji regionu, bazującej na świeżych produktach lokalnych. Koszary to idealne
miejsce do spotkań i szkoleń, pobytów biznesowych i turystycznych, a także do
organizacji wszelkich uroczystości.

The Kantyna Restaurant & Bar will be opened in Koszary, available for both hotel Guests
and other visitors. The restaurant will serve Polish cuisine, firmly rooted in the tradition of
the region and based on fresh local products. The Koszary hotel is an ideal place for
meetings and trainings, business trips and holidays as well as various celebrations and
special events.

Klasztor Wrocław Arche Hotel
ul. Kasprowicza 64-66, 51-137 Wrocław
e-mail: arche@arche.pl
www.hotele.arche.pl

Zabytkowy Klasztor we Wrocławiu to stylowe miejsce na dłuższe pobyty
83 pokoje, 3 sale konferencyjne, restauracja, SPA, basen, siłownia

The historic Monastery in Wrocław is a stylish place for longer stays
83 rooms, 3 conference rooms, restaurant, SPA, swimming pool, gym

Zabytkowy klasztor we Wrocławiu, zostanie zaadaptowany na kompleks przystosowany
do dłuższych pobytów i zamieszkania. Jeden z budynków przyjmie funkcję hotelową.
Znajdą się w nim 83 pokoje (1-4 osobowe), w tym pokoje przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, a także ogólnodostępna restauracja z przyległym patio oraz 3 sale
konferencyjne. Drugi budynek zaprojektowano jako aparthotel. Na parterze zostanie
zlokalizowana kawiarnia z wyjściem na taras i widokiem na zabytkowy park. Pierwsze
piętro zajmą: basen, SPA z jacuzzi i sauną, gabinety masażu i rehabilitacji oraz łaźnia
parowa. W piwnicy obiektu znajdą się sale fitness z siłownią oraz wielofunkcyjna sala dla
dzieci. Park zostanie odświeżony i wzbogacony o małą architekturę oraz otwarty dla
mieszkańców Wrocławia.
Inwestycja w trakcie przygotowania.

The historic monastery in Wrocław will be converted into a stylish place for longer stays
and residential purposes. One of the buildings will have the hotel function. There will be 83
rooms (1-4 people rooms), including rooms for disabled people, and also generally
available restaurant with the adjoining patio and three conference halls. The second
building is designed as aparthotel. On the ground floor level will be a café with the exit to
the terrace with a view on historic park. On the first floor will be: a swimming pool, a SPA
with Jacuzzi and sauna, massage and rehabilitation studies and steam room. In the
basement of the facility will be fitness halls with a gym and a multi-functional hall for
children. The park will be renovated and enriched with park furniture and will be opened
for residents of Wrocław.
Investment is in preparation stage.

HOTELE HISTORYCZNE / HISTORICAL HOTELS

GÓRA KALWARIA

HOTELE HISTORYCZNE / HISTORICAL HOTELS

Cukrownia Żnin Arche Hotel,
ul. Janickiego 1, 88-400 Żnin
e-mail: arche@arche.pl
www.kolekcjaarche.pl

300 pokoi, sale konferencyjne, strefa wellness, restauracja,
rehabilitacja, jezioro Żnińskie Duże

300 rooms, conference rooms, wellness zone, restaurant,
rehabilitation, Żnińskie Duże lake

Cukrownia w Żninie zostanie zaadaptowana na centrum konferencyjno-wypoczynkowe.
Główny budynek produkcyjny będzie częścią hotelową. Budynki magazynowe będą
pełniły funkcję konferencyjną z zapleczem gastronomicznym. Pojawi się SPA rozszerzone
o rekreację wodną z basenami i wyspą tropikalną oraz centrum rehabilitacji zaś
parowozownia zamieni się w klub i restaurację. Planowane są również obiekty rekreacyjne
oraz kulturalne.
W obiekcie mieścić się będzie ok. 300 pokoi hotelowych i centrum konferencyjne
o powierzchni 1500 m². Przewidziana jest także rewitalizacja terenów, które zostaną
uzupełnione o przystań wodną, camping i park.

Sugar factory in Żnin will be adapted into a conference and leisure centre. The main
production building will be turned into hotel. Warehouse buildings will serve as
conference and gastronomic facilities. There will be a SPA with additional attractions
of water leisure with swimming pools and tropical island and rehabilitation centre.
The engine house will be turned into a club and a restaurant. Other buildings are planned
for recreational and cultural purposes.
The facility will include about 300 hotel rooms and a conference centre with surface
of 1500 m². The outside area will undergo revitalization and additional constructions such
as marina, camping and a park will be added.

Inwestycja w trakcie przygotowania.

Investment is in preparation stage.

D W Ó R

U P H A G E N A
G D A Ń S K

Biuro Sprzedaży / Sales Office
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 319 80 80, 500 068 069
e-mail: arche@arche.pl
www.arche.pl

140 pokoi, 20 apartamentów, 5 sal konferencyjnych, restauracja, piękny ogród

140 rooms, 20 suites, 5 conference rooms, restaurant, beautiful garden

Zabytkowy kompleks wraz z XIX-wiecznym dworem Uphagena na Dolnym Mieście
w Gdańsku zostanie zrewitalizowany i zaadaptowany na wyjątkowy obiekt hotelowy.
W ramach inwestycji planowanych jest 140 pokoi oraz 20 apartamentów o podwyższonym
standardzie, a także ogólnodostępna restauracja. To wszystko znajdzie się w dworze.

Historic complex, along with 19th century Uphagen's manor house at the Lower Town in
Gdańsk, will be renewed and adopted into an exceptional hotel facility. Within the
framework of planned investment are 140 rooms and 20 suites with higher standard as
well as open-access restaurant. It will all be placed in manor house.

W pozostałych budynkach znajdować się będzie restauracja na poziomie parteru budynku
oraz 5 sal konferencyjnych zlokalizowanych na 3 kondygnacjach. Dwór Uphagena
to centralne miejsce dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Dolnego Miasta.

In other accompanying buildings will be a restaurant on the ground floor as well as 5
conference rooms on the third floor. The Uphagen's Manor House is a central place in
dynamically developing district of the Lower Town.

Inwestycja w trakcie przygotowania.

Investment is in preparation stage.

126 pokoi hotelowych w systemie Condo, 8 sal konferencyjnych,
sala ćwiczeń, sauna i jacuzzi

126 hotel rooms in Condo system, 8 conference rooms,
exercise hall, sauna and jacuzzi

Czterogwiazdkowy hotel w Częstochowie znajduje się przy ul. Oleńki, nieopodal Klasztoru
na Jasnej Górze. Obiekt zapewnia wysoki poziom usług, wygodne i nowoczesne pokoje
oraz możliwość organizacji konferencji. Na parterze znajdują się: recepcja i restauracja,
oraz sale konferencyjne z obszernym foyer.

A four-star hotel in Częstochowa is by Oleńki street, in close vicinity of Jasna Góra
Monastery. The facility provides a high standard of accommodation, comfortable and
modern rooms and the possibility of organizing conferences. On the ground floor are:
a restaurant, a reception desk and conference halls with a spacious foyer.

Na piętrach znajduje się 126 klimatyzowanych pokoi i apartamentów. Z myślą
o relaksie i aktywnym wypoczynku Gości, zaprojektowano salę ćwiczeń
i niezależne pomieszczenia z saunami i jacuzzi.

On the other floors are 126 air-conditioned rooms and suites. Having relax and active
leisure of the Guests in mind, an exercise hall and independent sauna and Jacuzzi rooms
were designed.

WARSZAWA

Hotel Puławska Residence
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 241 75 00
e-mail: rezerwacje@pulawskaresidence.com.pl
www.pulawskaresidence.com.pl

197 pokoi, 394 miejsca noclegowe, 8 sal konferencyjnych,
Restauracja Liwia, lobby bar, sala fitness, parking podziemny

197 rooms, 394 accommodation places, 8 conference rooms,
Liwia Restaurant, lobby bar, fitness centre, underground car park

Nowoczesny, trzygwiazdkowy Hotel Puławska Residence zlokalizowany jest
w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Hotel oferuje 197 nowocześnie urządzonych pokoi z aneksami kuchennymi, typu
standard oraz biznes. Obiekt stanowi również nowoczesne i funkcjonalne centrum usług
konferencyjnych z 8 w pełni wyposażonymi salami konferencyjnymi. Do dyspozycji Gości
jest także klimatyzowany klub fitness oraz sauna fińska.

A modern, three-star Puławska Residence Hotel is situated in close vicinity of Fryderyk
Chopin Airport in Warsaw. The Hotel offers 197 rooms with modern equipment with
kitchenettes, of standard and business type. The facility is also a modern and
functional conference centre with 8 fully equipped conference halls. The Guests may
use air-conditioned fitness club with Finish sauna.

W hotelu mieści się restauracja Liwia serwująca międzynarodowe dania z połączeniem
polskiej tradycyjnej kuchni oraz idealny na spotkania biznesowe lobby bar. Hotel
dysponuje podziemnym i monitorowanym parkingiem ze 104 miejscami postojowymi
oraz dogodnym podjazdem przed głównym wejściem.

There is also the Liwia restaurant serving international dishes combined with traditional
Polish cuisine and a lobby bar which is an ideal place for business meetings. The Hotel has
got the underground, guarded car park with 104 places and a convenient drive in front of
the main entrance.

HOTELE MIEJSKIE / CITY HOTELS

Arche Hotel Częstochowa
ul. Oleńki 20, 42-200 Częstochowa
tel. +48 34/ 347 40 74
e-mail: rezerwacja@hotelczestochowa.pl
www.hotelczestochowa.pl

HOTELE MIEJSKIE / CITY HOTELS

Biuro Sprzedaży / Sales Office
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 319 80 80, 500 068 069
e-mail: arche@arche.pl
www.arche.pl

132 pokoje hotelowe w systemie Condo, sale konferencyjne,
restauracja, dwupoziomowy parking podziemny

132 hotel rooms in Condo system, conference rooms, restaurant,
two-storey underground car park

W świetnej lokalizacji w Lublinie, przy ul. Zamojskiej, powstanie kolejny biznesowy obiekt
hotelowy Grupy Arche. Hotel będzie się znajdował w pobliżu dworca kolejowego oraz
obiektu sportowego Aqua Lublin z basenem olimpijskim.

Another business hotel facility of Arche Group will be built in a wonderful location by
Zamojski street in Lublin. The hotel will be located in close vicinity of a railway station and
sport facility of Aqua Lublin with an Olympic-size swimming pool.

W hotelu znajdą się ok. 132 pokoje i apartamenty. Łącznie zaplanowano ok. 200 miejsc
noclegowych. Na parterze powstaną sale konferencyjne, lokal gastronomiczny oraz
powierzchnie usługowo-handlowe. Dla Gości dostępny będzie dwupoziomowy garaż
podziemny oraz strefa rekreacyjna.

The hotel will have about 132 rooms and suites. About 200 accommodation places are
planned. The ground floor will house conference halls, a gastronomic facility as well as
trade and service premises. The Guests will be able to use two-level, underground car park
and relaxation zone.

Planowany termin realizacji: III kwartał 2018 r.

Planned date of completion: III qr 2018

Arche Hotel Siedlce
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
tel. +48 22/ 644 04 33, 515 001 066
e-mail: hotel@arche.pl
www.hotelarche.pl

80 pokoi, 134 miejsca noclegowe, 3 sale konferencyjne,
Restauracja Zaścianek Polski

80 rooms, 134 accommodation places, 3 conference rooms,
Zaścianek Polski Restaurant

Hotel Arche Siedlce to nowoczesny dwugwiazdkowy obiekt położony 2 km od centrum
miasta, przy trasie w kierunku Terespola. Hotel posiada 80 znakomicie wyposażonych
pokoi 1- i 2-osobowych oraz pokoje o podwyższonym standardzie. W każdym pokoju
znajduje się łazienka, telefon, telewizor, dostęp do Internetu bezprzewodowego jak
i przewodowego. Hotel dysponuje również 3 nowoczesnymi salami konferencyjnymi
z możliwością łączenia. Każda jest klimatyzowana i ma dostęp do Internetu bezprzewodowego oraz światła dziennego.

The Arche Siedlce Hotel is a modern two-star hotel situated 2 km from the city centre, at
the exit in the direction of Terespol. The hotel has got 80 well-equipped single and double
rooms as well as rooms of higher standard. Each room has got a bathroom,
a telephone, a TV set as well as wireless and landline Internet access. The hotel has got
three modern conference halls which can be connected. Each hall is air-conditioned with
wireless Internet access and daylight.

Na terenie hotelu znajduje się restauracja „Zaścianek Polski” zachowująca przyjemną
domową atmosferę, która specjalizuje się w daniach kuchni polskiej i regionalnej.
Dla gości hotelowych udostępniony jest bezpłatny monitorowany parking.

In the hotel is the Zaścianek Polski restaurant with a pleasant homelike atmosphere which
specializes in traditional Polish and local cuisine. The hotel Guests may use a free of
charge, monitored car park.

ŁÓDŹ

Biuro Sprzedaży / Sales Office
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 319 80 80, 500 068 069
e-mail: arche@arche.pl
www.arche.pl

248 pokoi, 18 lokali mieszkalnych, przestrzeń biurowa klasy Premium,
dwupoziomowa hala garażowa

248 rooms, 18 flats, office space of Premium class, two-level garage hall

Hotel Kaliska w Łodzi to budynek ze starannie wydzielonymi strefami spełniającymi
oczekiwania rozwijającego się biznesu. Lokalizacja jest jednym z najważniejszych atutów
obiektu i decyduje o jego potencjale. W pobliżu znajduje się hala widowiskowo –
sportowa Atlas Arena oraz dworzec Łódź – Kaliska.
W kompleksie Kaliska planowanych jest 18 lokali mieszkalnych, 248 pokoi hotelowych
o podwyższonym standardzie oraz część handlowa i usługowa na parterze budynku.
Ponadto wydzielona została część biurowa o powierzchni 6320 m2 zaprojektowana
w klasie Premium. Całość zostanie połączona wspólną strefą konferencyjną.
Dwupoziomowa hala garażowa zapewni wszystkim użytkownikom miejsca parkingowe.

The Kaliska Hotel in Łódź is a building which has got carefully divided zones that meet
expectations of developing business. The location is one of the most important
advantages of the facility and decides of its potential. It is located nearby sport and show
hall Atlas Arena and Łódź Kaliska railway station.
18 flats, 248 hotel rooms with higher standard and commercial and service premises on
the ground floor are planned in Kaliska complex. Moreover, office surface of 6320 m2,
designed in Premium class, has been created. The whole will be connected with common
conference zone. Two-level garage hall will provide all users with parking spaces.

Inwestycja w trakcie przygotowania.

Investment is in preparation stage.

PIŁA

Arche Hotel Siedlce
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
tel. +48 22/ 644 04 33, 515 001 066
e-mail: hotel@arche.pl
www.hotelarche.pl

149 pokoi, 6 sal konferencyjnych, restauracja i bar, SPA

149 rooms, 6 conference rooms, restaurant and bar, SPA

Zlokalizowana przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego inwestycja hotelowa wraz
z mieszkaniami to kolejny obiekt realizowany przez Arche. W budynku mieścić się będzie
149 pokoi jedno i dwuosobowych a także apartamenty o różnej kategorii: 2-gwiazdkowej
i 4-gwiazdkowej oraz SPA.
Na parterze budynku przewidziano 6 sal konferencyjnych, restaurację oraz bar. Część
mieszkalna budynku składa się z 96 mieszkań zlokalizowanych w południowym skrzydle
i posiada lokale o powierzchni od 25 m2 do 72 m2. Od strony ul. Piłsudskiego w parterze
budynku przewidziano 5 lokali usługowych o powierzchni od 63 m2 do 105 m2.
Hotel Piła to nowoczesny budynek łączący w sobie komfort i wygodę.

Alocated at Marshal Józef Piłsudski street, the hotel investment along with flats is
another facility being realised by Arche. In the building will be 149 single and double
rooms as well as suites of different category: two-star and four-star and SPA.
On the ground floor will be place for 6 conference rooms, restaurant and bar. Residential
part of the building consists of 96 flats located in the south wing. It has got flats with the
surface area ranging from 25 m2 to 72 m2. From the side of Piłsudski street, on the ground
floor, 5 service premises are to be established, with the surface area ranging from 63 m2 to
105 m2.
The hotel in Piła is a modern building which combines comfort and convenience.

Inwestycja w trakcje przygotowania.

Investment is in preparation stage.

HOTELE MIEJSKIE / CITY HOTELS

KALISKA

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA / CHARITABLE ACTIVITY

Fundacja Leny Grochowskiej
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
tel. +48 25/ 644 14 64
e-mail: kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl
www.fundacjalenygrochowskiej.pl

Zapewnianie pracy i mieszkań dla repatriantów z Kazachstanu,
bale i koncerty charytatywne, działalność kulturalna

Providing work as well as housing for returnee from Kazachstan,
balls and charitable concerts, cultural activity.

Wielu Polaków z różnych przyczyn od nich niezależnych znalazło się poza granicami
naszego kraju. Jedną z nich były przesiedlenia do Kazachstanu, które odbywały się
w latach 1934-1936 oraz 1940-1941. Fundacja Leny Grochowskiej powstała w kwietniu
2014 roku aby pomagać ludziom zrobić pierwszy krok w powrocie do Polski, która jest ich
prawdziwym domem. Fundacja organizuje liczne bale i koncerty charytatywne, aby
pozyskać środki na zapewnienie mieszkań dla repatriantów.
Poza pomocą repatriantom Fundacja angażuje się także w działalność kulturalną.
Od początku działalności organizuje plenery malarskie w Pałacu i Folwarku Łochów
i innych hotelach Grupy Arche, międzynarodowy konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej
"Szukamy Nikifora" oraz Targi Rękodzieła Artystycznego i Jarmarki Tradycji
Wielkanocnych w Siedlcach.

Many Polish people have landed living abroad due to various reasons and situations,
which were often beyond their influence. One of such causes was the relocation to
Kazachstan, which took place in years from 1934 to 1936 and from 1940 to 1941. The Lena
Grochowska Foundation was set in April 2014 to help people in the process of coming
back to Poland, which is their true homeland. In order to collect the necessary funds,
spent on housing for returnees, the foundation organizes numerous balls and charitable
concerts.
Along with the help for returnees, the foundation is involved in cultural activity. From the
very beginning it organizes en plein air painting events in the hotel in Łochów as well as in
other hotels belonging to Arche Group, international competition of non-professional art.
“Szukamy Nikifora”, Handcraft Fair and Easter Traditions Fair in Siedlce.

Stowarzyszenie Wspólnota Arche
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
tel. +48 42/ 207 07 07
e-mail: wspolnota@arche.pl
www.wspolnotaarche.pl

Budowa Szkoły w Bousso w Czadzie, jednym z najbiedniejszych
krajów świata

Building a School in Bousso, Chad, one of the poorest countries in the world

W roku ubiegłym parafię w Bousso wraz z kilkoma księżmi odwiedził ks. Bp Kazimierz
Gurda, Ordynariusz Diecezji Siedleckiej. Jednym z rezultatów tej wizyty było
przygotowanie przez misję planów budowy i podjęcie przez Diecezjalny Referat Misyjny
starań na rzecz pozyskania środków w wysokości 75 tysięcy euro. Natychmiastową chęć
pomocy i uczestniczenia w realizacji tego dzieła zgłosiło Stowarzyszenie Wspólnota
ARCHE, które przekazało na ten cel 40 tysięcy euro. Budowa szkoły rozpoczęła się
w kwietniu 2017 roku. Powstający budynek liczy sobie 36 metrów długości i mieści cztery
klasy z których każda będzie w stanie pomieścić do 40 uczniów. Obok powstaje zaplecze
pedagogiczne oraz pomieszczenia sanitarne. Szkoła ta, podobnie jak wcześniejsza,
stworzy 350 dzieciom możliwość kontynuowania edukacji w wyśmienitych warunkach
i na wysokim poziomie.

Last year, the parish in Bousso was visited by Bishop Kazimierz Gurda, the Ordinary of the
Siedlce Diocese, together with several other priests. As a result of this visit, construction
plans were prepared by the mission and the Diocesan Missionary Office initiated efforts to
obtain the required financial means which amounted to 75 thousand euros. The ARCHE
Community Association immediately declared the will to help with and participate in this
project, providing 40 thousand euros towards its goal. The construction of the school
began in April 2017 year. The resultant building measures 36 metres in length and houses
four classrooms, each of which will be able to accommodate up to 40 pupils. In its vicinity,
a pedagogical office and sanitary infrastructure are being built. This school, just like the
previous one, will enable 350 children to continue their education both in splendid
conditions and at a high level.

Park Handlowy Arche
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
tel. +48 25/ 644 14 64
e-mail: siedlce@arche.pl
www.parkhandlowyarche.pl

20 000 m2 dla domu, największe centrum meblowe w Siedlcach i okolicy

20,000 m2 for the home, the largest furniture centre in Siedlce
and its surroundings

Park Handlowy Arche w Siedlcach zarządzany przez Arche S.A., to 20 000 m2 powierzchni.
Na terenie Parku znajdują się salony i sklepy oferujące szeroką gamę produktów
przeznaczonych dla domu: materiały budowlane i wykończeniowe, drzwi, bramy, okna,
płytki ceramiczne, gres, armaturę, farby, kleje, sztukaterie, panele, wykładziny, dywany,
meble do każdego rodzaju wnętrz, kuchnie na wymiar i meble pod zabudowę, sprzęt AGD
i elektroniczny.
Park Handlowy to największe centrum meblowe w regionie o powierzchni prawie
5 000 m2, gdzie prezentowane są meble najlepszych polskich producentów. Tutaj
zlokalizowane są również: Restauracja Zaścianek Polski, Pizzeria Mirakoli, Dyskont
spożywczy, Stacja Paliw Arche.

The Arche Commercial Park in Siedlce, which is managed by Arche S.A., has an area of
20,000 square metres. The Park includes salons and stores that offer a wide selection of
products for the home: construction and finishing materials, doors, gates, windows,
ceramic tiles, stoneware, fittings, paints, adhesives, stuccos, panels, linings, rugs,
furniture for any type of interior, custom kitchens and built-in furniture, as well as
household appliances and electronic equipment.
With an area of almost 5,000 square metres, the Commercial Park is the largest furniture
centre in the region where items by the best Polish manufacturers are presented. The
Zaścianek Polski restaurant, the Mirakoli pizzeria, a discount store, and the Arche petrol
station are also located here.

WARSZAWA

Arche Restauracje
ul. Myśliwska 9, 07-130 Łochów
e-mail: kuchniazasciana@arche.pl
www.kuchniazasciana.pl

Zawsze świeża kuchnia, bez czekania, jak w domu

Always fresh cuisine, no waiting, just like at home

Kuchnie za ścianą to sieć warszawskich restauracji, w których wszystkie dania
przygotowywane są codziennie na miejscu w każdym z lokali. W Kuchniach stawia się
przede wszystkim na sezonowość oraz świeże, naturalne składniki. Wiara w to, że zawsze
wygrają z produktami mrożonymi czy mocno przetworzonymi, sprawia iż do
przygotowania potraw nie używa się chemicznych ulepszaczy smaków, a potrawy
doprawiane są tylko naturalnymi przyprawami.
Menu zmienia się każdego dnia. Nie jest ono długie, aby zachować stały obrót świeżych
składników, ale zawsze dostępne są zarówno potrawy mięsne jak i wegetariańskie oraz
wegańskie. Klient sam komponuje swoje danie, wybierając te potrawy, na które ma
ochotę i decydując o jego wielkości.

Kuchnie za ścianą is a chain of restaurants in Warsaw, where all dishes are prepared every
day on site. In Kuchnie, the focus is placed on seasonal cooking with fresh, natural
ingredients. The conviction that the fresh will always outshine the frozen or heavily
processed products means that no chemical flavour enhancers are used and dishes are
seasoned only with natural spices.
The menu changes every day and is concise to maintain a constant turnover of fresh
ingredients. However, both meat as well as vegetarian and vegan dishes are always
available. Customers compose their own dishes by selecting ingredients of their choice
and their quantity.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / OTHER ACTIVITY

SIEDLCE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / OTHER ACTIVITY

SKLEP INTERNETOWY

www.sklep.arche.pl

Poznajcie nowości w naszym sklepie! Całkowity przychód ze sprzedaży
rękodzieła, obrazów i książek przekazujemy na działalność Fundacji.
Część produktów dostępna jest także w recepcjach Arche Hoteli.

Meet the novelties in our shop! Whole revenue from selling handcra ,
paintings and books will be donated to Foundation for its activity. Some
of the products are also available at the reception desks in Arche hotels.

Rękodzieło z pracowni ceramicznej
Pałacu i Folwarku Lochów

Handcra from pottery workshop
at the Pałac and Folwark Łochów

Gwizdek niebieski

Gwizdek brązowy

Gwizdek konik

cena: 9 pln

cena: 9 pln

cena: 9 pln

Konik na biegunach

Dzwonek Żołnierz

Dzwonek trend

cena: 25 pln

cena: 25 pln

cena: 12 pln

Dzwonek średni

Dzwonek duży

Dzwonek Aniołek

cena: 12 pln

cena: 15 pln

cena: 20 pln

Stadnina Koni Janów Podlaski

Opowieści o dawnym Janowie

cena: 5 pln

cena: 149 pln

cena: 39 pln

Łochów - Rody szlacheckie

Malarstwo Lena Grochowska

Sekrety polaków wybitnych II

cena: 49 pln

cena: 30 pln

cena: 35 pln

Torba

Koszulka damska

Koszulka męska

cena: 15 pln

cena: 30 pln

cena: 30 pln

Sztuka nieprofesjonalna I Unprofessional Art

Tulipan

Radosny anioł

Wiejski krajobraz

cena: 240 pln

cena: 360 pln

cena: 400 pln

Brzozowy zagajnik

Anioł z serduszkiem

Tulipanowa łąka

cena: 220 pln

cena: 250 pln

cena: 400 pln

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / OTHER ACTIVITY

Pierwsze loty za płoty

