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Lubię trudne wyzwania, bo to napędza mnie do 

działania. Dlatego też nie zwalniam i uważam, że to jest 

mój czas. Największym wyzwaniem są dla mnie zabytki. 

Przywracamy do życia obiekty, których czas świetności 

dawno minął. To jest nasza innowacyjność — zamiast 

betonowania świata, naprawiamy to, co zostało 

zrujnowane. Idziemy nawet krok dalej — otwieramy się 

na lokalnych mieszkańców, nie zamykamy się i nie 

odgradzamy, a wręcz dajemy im szansę na wspólne 

działanie. Wspomnę tu, chociażby Cukrownię Żnin, 

Zamek w Janowie Podlaskim, Pałac i Folwark w Łocho-

wie, czy Dwór Uphagena w Gdańsku, w którym dawniej 

mieścił się szpital.

Moim zdaniem inwestowanie w nieruchomości to 

najczęstsza i najbardziej bezpieczna lokata kapitału. 

60% wszystkich inwestycji stanowią właśnie inwestycje 

w nieruchomości. A inwestowanie w zabytki jest 

podwójnie bezpieczne. Wartość zabytków będzie 

w czasie rosła szybciej niż innych nieruchomości. 

Naszą wartością jest to,  że Ufamy Wszystkim. 

I to powraca do nas. Zaufanie inwestorów jest tego 

najlepszym przykładem. Śmiało można powiedzieć, że 

już staliśmy się dla nich rodziną, a oni dla nas. Dzielą się 

z nami pomysłami, wspierają nasze działania i uczestni-

czą chętnie w licznych akcjach charytatywnych. W tym 

wypadku zaufanie procentuje, ponieważ każda nasza 

kolejna inwestycja budzi ogromne zainteresowanie. To 

także zasługa wypracowanego przez kilkanaście lat 

i zastrzeżonego przez nas Systemu Arche®, który jest 

naszą autorską koncepcją prowadzenia hoteli i rozlicza-

nia zysków wśród inwestorów.

30 lat 

doświadczenia

17 hoteli 

w całej Polsce

2 000 sprzedanych 

pokoi hotelowych 

w Systemie Arche®

kilkanaście tysięcy

szczęśliwych ludzi

ponad 10 000 

oddanych 

mieszkań 

Władysław Grochowski 

Arche Dwór Uphagena Gdańsk



Optymistyczna siódemka!

Hotele Pełne Optymizmu

Niepowtarzalne spotkania

Źródło zabytkowych inwestycji

Marzenia o własnym M.

Prezenty od serca

Srebrne podróżowanie

Nowe możliwości

Nasze portfolio:
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Z dala od tłumu...

Szukasz miejsca na odpoczynek, z dala od tłumów, 

w miejscach nieodkrytych i wyjątkowych przestrze-

niach?W głównej mierze stawiamy na rewitalizację 

obiektów zabytkowych, które otrzymują „drugie życie”

i dziś są jednymi z najpiękniejszych hoteli w Polsce. 

Zamek w Janowie Podlaskim pozwoli odpocząć na łonie 

natury, Cukrownia Żnin zauroczy swoim industrialnym 

wnętrzem każdego, a Pałac i Folwark w Łochowie 

pozwoli szybko zrelaksować się  i odetchnąć od 

codziennych spraw.  Zapraszamy do nas, jesteśmy 

obecnie największą polską siecią hoteli. W kolekcji 

mamy 17 obiektów i wciąż się rozwijamy.

Poznaj Arche Hotele  www.hotelearche.pl 

A może by tak uciec na wieś...

Wakacje jak u babci, na wsi, z dala od miasta… Poznaj 

nasz unikatowy projekt Arche Siedlisko. Są to hotele 

rozproszone, które tworzą ecoboxy, komfortowo 

zaadaptowane i wyposażone kontenery morskie, 

usytuowane w najpiękniejszych miejscach w Polsce, 

z dala od zgiełku i tłoku, w otoczeniu natury. 

To swojego rodzaju odtrutka dla zmęczonych

i przebodźcowanych życiem mieszkańców miast, gdzie 

mogą powrócić do natury i ludowych zwyczajów. 

Lokalni mieszkańcy chętnie przekazują swoje tradycje, 

dają skosztować potraw, opowiadają historie

i przybliżają przyjezdnym rzemiosło. 

Poznaj Arche Siedlisko www.archesiedlisko.pl

Arche Hotel Lublin

Hotele pełne optymizmu 

największa polska

sieć hoteli

3 500

pokoi hotelowych

150 ecoboxów

Arche Siedlisko

ośrodki SPA & Wellness

i atrakcje dla dzieci

zielone menu
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Dwór Uphagena Gdańsk



Spotkania biznesowe wymagają 

wyjątkowej oprawy...

Planujesz zorganizować konferencję, bal, a może 

szkolenie? Wybór miejsca jest kluczowy, aby wydarzenie 

było owocne i niezapomniane. Posiadamy największe 

sale w doskonałych lokalizacjach, w zabytkowych 

miejscach,  a jednoczenie zaaranżowane nowocześnie, 

wśród przyrody, czy w miejskich przestrzeniach. 

Wybierając jeden z naszych obiektów na konferencję, 

masz pewność, że Twoich gości zachwyci zarówno 

miejsce,  jak i profesjonalna obsługa.

Poznaj Arche Biznes www.hotelearche.pl

Jedna umowa, 

A tak wiele korzyści...

Jeżeli Twoja firma organizuje cykliczne spotkania, 

przygotowaliśmy specjalną ofertę obowiązującą we 

wszystkich naszych hotelach, tzw. jedną umowę 

ramową. Oferujemy wówczas między innymi stałą cenę, 

bez konieczności negocjacji, elastyczne warunki 

anulacji, czy też obniżone ceny sal dla posiadających 

umowy ramowe.

Niepowtarzalne spotkania

nowoczesne 

przestrzenie 

multimedialne

korzystne umowy 

w całej sieciArche Hotel Lublin
zabytkowe wnętrza 

na konferencje, bale, 

koncerty muzyczne

kuchnia regionalna bogata oferta 

CSR
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Cukrownia Żnin



System Arche®

I w biznesie i w życiu najważniejszy jest... odpowiedni 

Partner. Inwestując z nami w apartamenty i pokoje 

hotelowe, masz pewność, że jesteśmy najbardziej 

doświadczonym polskim deweloperem, który stawia na 

transparentne zasady rozliczeń. Dlatego u nas co 

miesiąc, każdy inwestor otrzymuje dokładne rozliczenie 

kosztów, przychodów i zysku. Stworzyliśmy autorski 

System Arche®, który pozwala bezpiecznie inwestować 

w nasze hotele. To, co nas wyróżnia, to fakt, że 

z inwestorami dzielimy się zyskiem z najmu nie tylko 

pokoi, ale także z całej powierzchni pracującej, jak 

restauracje, sale konferencyjne, SPA etc.

Z nami inwestorzy zarabiają do 12% rocznie. Do tego 

oferujemy pobyty właścicielskie bez ograniczeń i Klub 

Inwestora uprawniający do wielu zniżek w całej sieci 

hoteli.

Poznaj Arche Inwestycje 

www.deweloper.arche.pl

Arche Hotel Lublin

Źródło zabytkowych inwestycji

2 000 sprzedanych 

pokoi w Systemie 

Arche®

zysk do 12%, 

z pracy całego 

hotelu

zaufanie ponad 

700 inwestorów 

23% VAT 

do odliczenia

księga 

wieczysta
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Fabryka Samolotów Arche Mielno



Budujemy Waszą przyszłość...

Własne mieszkanie, dom, po prostu miejsce na ziemi… 

Od ponad 30 lat budujemy mieszkania, aby spełniać 

marzenia o własnym M. Stawiamy na przyjazną 

przestrzeń do życia, pełną pozytywnego klimatu i ciepła.

Przez te lata udało nam się zrealizować wiele ciekawych 

projektów i inwestycji. Posiadamy bardzo bogatą ofertę 

od funkcjonalnych mieszkań w atrakcyjnych cenach, 

poprzez ekskluzywne domy i apartamenty. Budynki

w tak prestiżowych lokalizacjach, jak np. Wilanów 

Królewski, po klimatyczne lo�y w zrewitalizowanych 

budynkach w Łodzi.

Dzięki naszej solidnej i uczciwej pracy otrzymaliśmy 

wiele wyróżnień i nagród, ale przede wszystkim 

zyskaliśmy zaufanie i szacunek klientów. Zapewniamy 

pełne i kompleksowe usługi. Czuwamy nad każdym 

etapem budowy i sprzedaży mieszkań. Nasz zespół to 

specjaliści i znawcy rynku, a naszym głównym celem jest 

udostępnianie najlepszych nieruchomości.

Poznaj Arche Mieszkania 

www.deweloper.arche.pl

Arche Hotel Lublin

Marzenia o własnym M.

lider rynku 

deweloperskiego

10 000 sprzedanych 

mieszkań 

autorskie biuro 

projektowe

doskonałe 

lokalizacje
wysoki standard 

wykończenia 
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Osiedle Bysławska Warszawa



Unikalne rękodzieło, unikalny 

prezent...

Szukasz prezentu dla pracowników lub kontrahentów?

 
Posiadamy unikatową ofertę niepowtarzalnych

 
produktów stworzonych przez osoby z niepełno-

sprawnością intelektualną. W Fundacji Leny Grocho-

wskiej zatrudniamy osób niepełnosprawne, które

 
włączamy do życia zawodowego. 

Pod marką ”toMy” kilkadziesiąt osób tworzy cudowną

 
ceramikę, dekoracje wnętrz, obrazy, autorskie torby

 
i T-shirty oraz rzeźbę. Ręcznie stworzone przedmioty to 

 
idealny pomysł na prezent, który na pewno pozostanie 

w pamięci obdarowanej osoby. 

Coraz więcej ludzi zmęczonych masówką zaczyna 

cenić tę wyjątkowość i doceniać unikalną sztukę. 

Coraz więcej osób docenia unikalną sztukęrezygnując z 

produckji masowej. Firmy chętnie kupują ręcznie 

w y ko n a n e  ze sta w y  ce ra m i c z n e  n a  p re ze n t y, 

podkreślając wyjątkowość osób, którym je oferują. 

Przedsiębiorcy doceniają również fakt, że tworzymy 

paczki prezentowe, zgodnie z ich indywidualnym 

zamówieniem. Doskonałą slternatywą są również 

vouchery pobytowe do hoteli Arche dla swoicj 

pracowników i klientów.

Poznaj Fundację Leny Grochowskiej  

www.kupujeszpomagasz.pl

Arche Hotel Lublin

Prezenty od serca

rękodzieło 

artystyczne

vouchery warsztaty ceramiczne,

malarskie, cukiernicze

sztuka miejsca pracy dla osób 

z niepełnosprawnawnością
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Paweł Sikorski

Fundacja Leny Grochowskiej



Kochani rodzice, dziadkowie...

Specjalnie z myślą o tych, którzy swoją wiedzą 

i doświadczeniem pokazują nam wartości, którymi 

należy kierować się w życiu, powołaliśmy do życia Arche 

Podróże. Ofertę naszego biura w szczególności 

kierujemy do seniorów z całej Polski, ale także do dzieci, 

młodzieży  i dorosłych. 

Arche Podróże łączy pokolenia oraz daje możliwość 

współdecydowania o kierunku podróży. 

Na szlaku każdej podróży, turyści odwiedzają zrewita-

lizowane obiekty kolekcji hoteli Arche, w których 

znajdują się oddziały Arche Muzeum sKraj Kultur. Każdy 

hotel odkrywa przed gośćmi bogaty zbiór pamiątek, 

zabiera nas w podróż do przeszłości, stwarza możliwości 

integracji z lokalną społecznością.

Poznaj Arche Podróże www.arche.pl

Arche Hotel Lublin

Srebrne podróżowanie

odkrywanie 

uroków Polski

integracja 

międzypokoleniowa

aktywny 

senior

pomysł na 

czas wolny
rozwijanie pasji 

i zainteresowań
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Nowy kierunek inwestowania…

Szukasz ciekawych rozwiązań inwestycyjnych? Teraz 

inwestowanie będzie jeszcze łatwiejsze, ponieważ 

powołujemy do życia WG INWESTYCJE SA Alternatywną 

Spółkę Inwestycyjną. Jej nadrzędnym celem będzie 

rewitalizacja zabytkowych obiektów i przywrócenie im 

świetności przy współpracy z lokalną społecznością.

Zyski po każdym roku są w całości wypłacane inwesto-

rom. 

Kupno akcji Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej to także 

sposób na obniżenie progu inwestycyjnego. To 

doskonała alternatywa dla osób,  którzy chcą 

zainwestować mniejszy kapitał.

Poznaj Alternatywne Inwestowanie 

www.arche.pl

Arche Hotel Lublin

Nowe możliwości

wsparcie

polskiej

gospodarki

ratowanie 

zabytków

niski próg 

wejścia

pewny zysk udział w lokalnych 

inwestycjach 

7 

Papiernia Królewska, Konstancin Jeziorna



od 1991 roku

Łączymy sprzeczności

Ufamy wszystkim

Zmieniamy siebie



Arche S.A., 02-801 Warszawa, ul. Puławska 361, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000831001, NIP 821-16-39-335, BDO 000078804, Kapitał zakładowy 3 001 500 zł.

500 068 069www.arche.pl sprzedaz@arche.pl

Masz pytania? Zadzwoń.

ARCHE HOTELE

ARCHE HOTELE W PRZYGOTOWANIU 

GDAŃSK

KONSTANCIN-
JEZIORNA

ŻNIN
PIŁA

WROCŁAW

SZKLARSKA PORĘBA CZĘSTOCHOWA

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

WARSZAWA

ŁOCHÓW

SIEDLCE

DROHICZYNKRZESK

JANÓW
PODLASKI

GÓRA
KALWARIA

BIAŁYSTOK

POZNAŃ

MUSZYNA

SIEMIANOWICE
ŚLĄSKIE

BYTOM

MIELNO

NAŁĘCZÓW
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