


OBJAŚNIENIA SYMBOLI | MEANING OF SYMBOLS

24/7

Garaż podziemny
Underground garage

Sale konferencyjne
Conference rooms

Klimatyzacja
Air conditioning

Sklepik 24h/dobę
Shop 24h / day

Pralnia
Laundry

Informacja 
turystyczna
Tourist information

Wellness  Spa
Wellness & Spa

Basen kryty
Indoor 
swimming pool

Kort tenisowy
Tennis

Fitness
Fitness

Spółka Hotele DeSilva powstała w 2006 roku, kiedy zespół doświadczonych hotelarzy 
oraz projektantów rozpoczął opracowanie innowacyjnego produktu hotelowego. 
Oparto się o najlepsze międzynarodowe wzory oraz dostosowano się do realiów 
rynku hotelarskiego w Polsce. Punktem wyjścia do działań był pomysł na hotel 
przyjazny zarówno dla klienta biznesowego, jak i turystycznego. Wraz z otwarciem 
pierwszego hotelu DeSilva, spółka rozwija się w oparciu o cztery marki własne: 
DeSilva Premium, DeSilva, DeSilva INN, by DeSilva, oraz wpisujące się w strategię 
rozwoju i synergię biznesową sieci, marki Accor – Mercure i Ibis.

Hotele DeSilva co. started in 2006, when a team of experienced hoteliers and designers 
got to work on an innovational hotel product.  It was based on the best international 
models and adapted to the reality of hotel market in Poland. The starting point was the 
idea of a friendly hotel, both for business and tourist client. With the opening of the first 
DeSilva hotel, the company has been developing on the basis of four own brands: 
DeSilva Premium, DeSilva, DeSilva INN and by DeSilva as well as Accor-Mercure and 
Ibis brands that are in accordance with the development strategy and business 
synergy.
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Kraków

Katowice

Piaseczno

Pruszków

Poznań

Opole

Zabrze

Jelenia Góra
Karpacz

Częstochowa

Bielsko-Biała
Cieszyn
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Restauracja
Restaurant

Bar
Bar

Catering
Catering

Parking
Parking

Hotel przyjazny
zwierzętom
Pet friendly

Lotnisko w pobliżu
Airport nearby

Wypożyczalnia 
rowerów
Bicycle rental

Grill / ogródek letni
Barbecue / outdoor garden

Transfer
Transfer

Przechowalnia 
bagażu
Baggage room

Udogodnienia dla 
niepełnosprawnych
Facilities for the disabled

WIFI
WIFI

www.desilva.pl @HoteleDeSilva desilva@desilva.pl

BIELSKO!BIA"A

Hotel DeSilva Premium Opole 
Hotel DeSilva Premium Poznań
Hotel DeSilva Warszawa Piaseczno
Hotel DeSilva Inn Katowice Airport
Hotel Victor Pruszków DeSilva 
Hotel Mercure Częstochowa Centrum 
Hotel Mercure Opole
Hotel Mercure Karpacz Skalny
Hotel Mercure Jelenia Góra
Hotel Mercure Cieszyn
Hotel Ibis Częstochowa
Hotel Ibis Katowice Zabrze
Hotel Ibis Styles Bielsko-Biała
 Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva 
Restauracja & Minibrowar

NASZE HOTELE | our hotels
OPOLE

CZ!STOCHOWA CENTRUM

KARPACZ SKALNY

JELENIA GÓRA

CIESZYN

CZ#STOCHOWA

KATOWICE ZABRZE



DeSilva Premium Opole to czterogwiazdkowy 
hotel zlokalizowany w samym sercu miasta. 
Oferuje noclegi w nowocześnie i komfortowo 
wyposażonych pokojach. Stanowi doskonały 
wybór zarówno  w czasie podróży służbowej, jak 
również w trakcie turystycznego wyjazdu.

Hotel jest doskonałym miejscem do organizacji 
szkoleń, konferencji biznesowych oraz wyjazdów 
integracyjnych. Do dyspozycji gości jest 
nowoczesna i przestronna sala bankietowa                  
z pełnym wyposażeniem, restauracja z otwartą 
kuchnią oraz lobby bar z kominkiem i dużym 
ekranem TV. W hotelu znajduje się Cigar Room, 
stanowiący wyjątkowe miejsce kameralnych 
spotkań nie tylko dla koneserów single malt 
whisky i markowych cygar.      
 
Hotel posiada własną cukiernię oferującą szeroki 
wybór ciast, deserów oraz tortów. 

Hotel DeSilva w Opolu świadczy usługi cateringowe 
zarówno klientom biznesowym, jak i indywidualnym. 

sala | room m2 teatr | theatre
podkowa 
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banquet
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DeSilva Premium Opole is a four-star hotel 
situated in the very heart of the city. It offers 
modern and comfortably equipped rooms and 
makes a great choice both during business trip       
or leisure stay.
 It is an excellent place to organize trainings, 
business conferences or company retreats. The 
guests have at their disposal a modern, spacious 
and fully equipped banquet hall, an open kitchen 
restaurant and a lobby bar with a fireplace and big 
TV screen. The hotel also has a Cigar Room, 
which is an exceptional, cosy meeting place – not 
only for the connoisseurs of single malt whisky 
and brand cigars. 

The hotel has its own confectionery offering                
a large selection of cakes and desserts.
 Hotel DeSilva in Opole also provides catering 
service for both business and individual clients.

ul. Powolnego 10
45-078 Opole 

 +48 77 540 70 00 opole@desilva.pl 

Hotel DeSilva Premium 
Opole

110 pokoi | 110 rooms
5 sal konferencyjno-bankietowych
Restauracja z otwartą kuchnią
Cigar Room
5 conference and banquet rooms
Restaurant with open kitchen
Cigar Room

www.desilva.pl/opole



Hotel DeSilva Premium
pozna!

 60 pokoi | 60 rooms
5 sal konferencyjno-bankietowych

Restauracja z tarasem
Lobby Bar

5 conference and banquet rooms
Restaurant with terrace

Lobby Bar

www.desilva.pl/poznan

sala | room m2 teatr | theatre podkowa | U-shaped szkoła | classroom
1
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4

1+2
2+3

1+2+3
5 poziom -2
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Hotel DeSilva Premium Poznań znajduje się                  
w centrum miasta przy ulicy Piekary. Dogodne 
położenie tuż przy ulicy Św. Marcin oraz niewielka 
odległość od Starego Browaru czyni lokalizację 
hotelu idealną w podróży służbowej i turystycznej.

Dzięki komfortowym salom z nowoczesnym 
wyposażeniem, a także indywidualnemu 
podejściu i kompetentnej obsłudze hotel 
zapewnia doskonałe warunki do organizacji 
konferencji, imprez firmowych, szkoleń bądź 
bankietów.

Na ścianie hotelu powstał mural nawiązujący do 
symbolu miasta - poznańskich koziołków.             
Mural ma powierzchnię 387 m², co czyni go 
jednym z największych w Poznaniu.

Hotel DeSilva Premium Poznań is situated in the 
centre of the city on Piekary Street. A convenient 
localization, very close to Św. Marcin Street and 
the Old Brewery makes it a perfect place for both 
business and tourist trips. 

Thanks to comfortable rooms with modern 
equipment, individual approach and competent 
staff, the hotel ensures ideal conditions to 
organize conferences, company events, trainings 
or banquets.

One of the hotel’s walls has a mural associated 
with Poznań Goats, the city symbol. It is 387 m² 
large, which makes it one of the biggest ones              
in Poznań.

ul. Piekary 5 
61-823 Poznań

 +48 61 65 88 000 poznan@desilva.pl 



Hotel DeSilva 
warszawa piaseczno

134 pokoje | 134 rooms
9 sal konferencyjno-bankietowych
Restauracja, bar z kominkiem
Podziemny garaż
9 conference and banquet rooms 
Restaurant, bar with fireplace
Underground garage

www.desilva.pl/piasecznosala
room

m2 teatr
theatre

klasa
classroom

wspólny stół
boardroom 

bankiet
banquet

koktajl
cocktail

podkowa
U-shaped

A
B
C
D
E
F
1*
2*
3*

1+2*
1+2+3*

90
40
40
75
25
47
88
58
58
146
201

80
40
40
60
-

40
85
64
64
115
190

60
30
30
40
-

24
36
24
24
72
108

40
20
20
30
15
-

20
20
20
34
50

35
22
22
28
-

18
26
22
22
26
44

50
20
20
32
-
-

32
32
32
80
112

100
40
40
70
-
-

110
70
70
180
250

* Sale 1, 2 i 3 znajdują się w DeSilva OFFICE CENTER, usytuowanym w odległości 550 m od hotelu.
   Rooms 1, 2 and 3 are located in DeSilva OFFICE CENTER, 750 meters away.
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Hotel w Piasecznie koło Warszawy stworzony 
został specjalnie z myślą o gościach podróżują-
cych służbowo.
Dzięki bogatej ofercie konferencyjno – bankieto-
wej i zapleczu gastronomicznemu hotel specjali-
zuje się również w obsłudze grup turystycznych           
i biznesowych.
Komfortowe pokoje, świetna kuchnia, bliskość 
dużych centrów handlowych oraz dogodny 
dojazd do centrum Warszawy i lotniska im. 
Fryderyka Chopina daje gościom idealne warunki 
do pracy, odpoczynku oraz spędzania wolnego 
czasu.

The hotel in Piaseczno next to Warsaw has been 
especially designed for business guests. 

Thanks to the variety of choice of conference and 
banquet services as well as catering part, the 
hotel specializes in serving both tourist and 
business groups.
 
Comfortable rooms, great cuisine, proximity of the 
big shopping centers and convenient reach of 
Warsaw’s downtown and Fryderyk Chopin Airport 
provides guests with ideal conditions to work, rest 
and hang out.

ul. Puławska 42
05-500 Piaseczno

 +48 22 703 70 00  piaseczno@desilva.pl 
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Hotel DeSilva Inn
Katowice Airport
77 pokoi | 77 rooms

4 sale konferencyjno-bankietowe
Parking przy lotnisku, Shuttle Bus

4 conference and banquet rooms
Parking at the airport, Shuttle Bus

www.desilva.pl/katowice
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room m2 teatr

theatre
klasa

classroom
wspólny stół

boardroom
bankiet
banquet

koktajl
cocktail

podkowa
U-shaped

A
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33
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16
32

44
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64
16
16
16
32
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50
50
50
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DeSilva Inn Katowice Airport jest najbliżej położo-
nym hotelem w sąsiedztwie międzynarodowego 
lotniska - Katowice-Pyrzowice. Dzięki znakomitej 
lokalizacji oraz komfortowym pokojom hotel 
wybierany jest przez personel linii lotniczych, 
gości w podróży służbowej lub wylatujących na 
urlop.

Hotel posiada restaurację, w której zorganizować 
można wszelkiego rodzaju przyjęcia okoliczno-
ściowe oraz bar z kominkiem i ekranem TV, gdzie 
wraz z grupą znajomych można oglądać 
wydarzenia sportowe.

Wyposażenie konferencyjne hotelu, profesjonalna 
obsługa i doskonała kuchnia gwarantują sukces 
każdego szkolenia, spotkania biznesowego                
i konferencji.

Goście hotelowi mogą korzystać z wypożyczalni 
rowerów oraz fitness roomu.

Lokalizacja hotelu umożliwia szybki dostęp do 
znanych atrakcji m.in. Zabytkowej Kopalni Srebra 
wpisanej na listę UNESCO.

DeSilva Inn Katowice Airport is the nearest 
situated hotel in the vicinity of the international 
Katowice-Pyrzowice Airport. Thanks to its excellent 
localization and comfortable rooms, the hotel is 
chosen by airlines personnel, business guests or 
those traveling on holidays.

The hotel has a restaurant, which is perfect to 
organize any type of event and the bar with the  
fireplace and TV screen, where group of friends 
can enjoy sport events.

Conference equipment of the hotel, its professio-
nal staff and excellent cuisine guarantee that 
every training, business meeting or a conference 
will be a successful one.

Hotel offers bicycle rent and fitness room.

Location of the hotel provides  quick access to 
many famous  attractions. One of them is Historic 
Silver Mine, which is placed on the UNESCO list.

ul. Równoległa 2 
42-625 Pyrzowice

+48 32 393 88 88 katowice@desilva.pl
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Hotel sąsiaduje z najnowocześniejszym krytym 
torem kolarskim w Europie oraz pływalnią miejską 
„Kapry”.

Piękne położenie hotelu nad Stawami Pęcickimi 
umożliwia organizację imprez plenerowych, 
przyjęć rodzinnych lub spotkań biznesowych.

Doskonałe zaplecze konferencyjne, profesjonalna 
obsługa i wyśmienita kuchnia gwarantują 
powodzenie każdego spotkania biznesowego.

Wieczorem do dyspozycji gości jest klimatyczny 
Zielony Irish Pub,  kameralne miejsce spotkań, 
gdzie na dużym ekranie wyświetlane są bieżące 
wydarzenia sportowe. 

The hotel is adjacent to the most modern indoor 
cycling track in Europe and the "Kapry" public 
swimming pool.

The hotel is beautifully situated at Pęcickie Ponds, 
which enables it to organize open-air events, 
family parties or business meetings.
The excellent conference facilities, professional 
staff and great cuisine guarantee that every 
business meeting will be a successful one.

In the evening guests have at their disposal               
a climatic Green Irish Pub, a cosy meeting place 
with big TV screen showing current sports events.
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A+B+C
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65
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klasa

classroom
wspólny stół

boardroom
bankiet
banquet

koktajl
cocktail

podkowa
U-shaped

Hotel VICTOR 
PRUSZKÓW DESILVA

68 pokoi | 68 rooms
6 sal konferencyjnych
Klimatyczny Irish Pub
Zielone otoczenie
6 conference rooms 
Intimate Irish Pub
Green area

www.desilva.pl/pruszkow

ul. Andrzeja 1a 
05-803 Pruszków

 +48 22 430 39 00  pruszkow@desilva.pl 



hotel mercure
cz"stochowa centrum

102 pokoje, w tym 6 apartamentów
102 rooms, including 6 suites

4 wielofunkcyjne sale konferencyjne
Restauracja, parking

Położenie u stóp Jasnej Góry
4 multifunctional conference rooms

Restaurant, parking
Located in the neighborhood

of the Jasna Góra

www.desilva.pl sala
room m2 teatr

theatre
szkolne

classroom
podkowa
U-shaped

bankiet zasiadany
boardroom  

A / B / C
D
E
F

A+B
B+C

A+B+C
D+E
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-
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-

50
-

40
40
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-
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-

40
40
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Hotel sąsiaduje z klasztorem i sanktuarium na 
Jasnej Górze, żywym pomnikiem polskiej historii              
i tradycji. Blisko stąd również do turystycznych 
atrakcji Jury Krakowsko – Częstochowskiej z jej 
piękną przyrodą i tajemniczymi zamkami. 
Jest doskonałym miejscem dla osób podróżujących 
turystycznie, jak również biznesowo.
Restauracja hotelowa zachwyca bogatym wyborem 
dań oraz rzadko spotykanych w Polsce win z całego 
świata. 

Hotel oferuje 4 wielofunkcyjne sale konferencyjne 
o łącznej powierzchni 400 m², które mogą 
pomieścić do 120 osób, 2 sale do organizacji 
mniejszych spotkań oraz profesjonalną pomoc             
w organizacji wydarzeń.

Osoby ceniące sobie aktwyny tryb życia mogą 
skorzystać tu z fitness room’u lub zagrać w tenisa 
stołowego.

The hotel is next to the Jasna Góra monastery and 
sanctuary, a living monument of Polish history and 
tradition. It is also close to tourist attractions of 
Jura Krakowsko-Częstochowska with its beautiful 
nature and mysterious castles.
It is a perfect place for people travelling on 
business and tourists alike. The hotel restaurant 
offers an impressive choice of dishes and  wines 
from all over the world that are rare in Poland.

The hotel offers four multifunctional conference 
rooms of 400 m² altogether, which can hold up to 
120 persons, two rooms for organizing smaller-si-
ze meetings and professional aid in organizing 
events.

Guests interested in active lifestyle can use our 
fitness room or enjoy playing table tennis.

ul. Ks. J. Popiełuszki 2
42-200  Częstochowa

+48 34 36 03 100 H3403-FO2@accor.com
CZ!STOCHOWA CENTRUM
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room m 2 wys.

height
teatr

theatre
podkowa
U-shaped

szkolne
classroom

bankiet
banquet

bufet zasiadany
boardroom

a-moll
b-moll
c-moll
a+b

a+b+c
Bossa nova

d-moll

86
86
86

172
258
47
38

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,1
2,6

90
90
90

180
270
30

35
35
35
60

120
18

40
40
40
70
130
15

48
48
48
96
140
20
-

50
50
50

100
150
24
25jeden wspólny stół dla 25 os. One table for 25 people.
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Hotel położony jest w kulturalno-handlowym 
centrum miasta, w pobliżu jego historycznej, 
zabytkowej części. W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się Rynek, Ratusz, Katedra, Wieża 
Piastowska i festiwalowy Amfiteatr. Dzięki swej 
lokalizacji hotel jest doskonałą bazą wypadową 
do zwiedzania okolic Opola – warto m.in. 
zobaczyć urokliwe zamki w Mosznej i Brzegu oraz 
wybrać się na wycieczkę na Górę Św. Anny lub 
nad Jeziora Turawskie. 

Hotelowa restauracja oferuje wybór różnorodnych 
potraw skomponowanych z naturalnych i zawsze 
świeżych składników.

Klimatyzowane i wielofunkcyjne sale konferencyjne 
mogące pomieścić do 300 osób to doskonałe 
miejsca do organizacji różnego rodzaju spotkań, 
konferencji i szkoleń. Wszystkie sale wyposażone 
są w sprzęt audiowizualny i dostęp do internetu.

The hotel is located in the cultural and commercial 
heart of the city, close to its historical district,           
in the immediate vicinity of the Market Square, the 
Town Hall, the Cathedral, the Piast Tower and the 
festival Amphitheater. Thanks to its location, the 
hotel is an ideal place to stay for those who wish to 
explore the city of Opole. The must-see places 
include the lovely castles in Moszna and Brzeg 
and a trip to the St. Anna’s Mountain and the 
Turawskie Lakes. 

The hotel restaurant offers a diverse selection of 
dishes composed of natural and always fresh 
ingredients. 

The air–conditioned conferences and multifunc-
tional rooms up to 300 persons can be used for                
a wide variety of function such as meetings, 
conferences and trainings. All conference rooms 
are equipped with audiovisual equipment and 
Internet access.

ul. Krakowska 57/59
45-018 Opole

+48 77 45 18 100 H3405@accor.com

hotel mercure
Opole

103 pokoje | 103 rooms
5 nowoczesnych
sal konferencyjnych
Nadodrzańskie krajobrazy
Tradycje kulturalne
5 modern conferences rooms
Nadodrzańskie landscapes
Cultural traditions

www.desilva.pl

OPOLE



sala
room m2 teatr

theatre
szkolne

classroom
podkowa
U-shaped

bankiet zasiadany
boardroom  

Sudety
Chojnik
Śnieżka
Okraj

Restauracja
Restauracja + Sudety

Sala zabaw

112
42

112
24

278
390
45

150
20
90
16

300
450
30

70
15
60
12
200
300
30

70
15
50
10
100
170
20

80
20
40
-

160
240
20
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Hotel położony jest w górskim kurorcie u stóp 
Karkonoszy zaledwie 300 m od centrum 
Karpacza. Jest doskonałym miejscem dla osób 
planujących wyjazd wypoczynkowy, podróż 
służbową czy organizację konferencji.

Hotelowa restauracja oferuje szeroki wybór 
regionalnych polskich oraz międzynarodowych 
dań, a bar zapewnia chwilę odpoczynku przy 
oryginalnych drinkach, lampce wybornego wina 
lub filiżance aromatycznej kawy. W letnie dni 
goście mogą delektować się daniami na słonecz-
nym tarasie  z widokiem na Śnieżkę.

Doskonały relaks zapewnia Centrum Wellness & 
Spa z krytym basenem, jacuzzi, sauną suchą               
i parową, salą fitness oraz bogatą ofertą masaży 
relaksacyjnych, zabiegów kosmetycznych                    
i pielęgnacyjnych.

Hotel oferuje 4 sale konferencyjne z dostępem do 
bezprzewodowego internetu oraz nowoczesnym 
wyposażeniem. 

The hotel is situated in a mountain resort at the 
foot of Karkonosze, just 300 m from Karpacz 
center. It is a perfect place for those, who are 
planning a holiday or business trip or organizing                        
a conference.

The hotel restaurant offers a wide choice of 
regional Polish dishes as well as international 
ones, and in the bar you can rest enjoying an 
original drink, a glass of delicious wine or a cup of 
aromatic coffee. On summer days the guests can 
enjoy their meals on a sunny terrace overlooking 
Śnieżka mountain.

Perfect relaxation is provided by Wellness & Spa 
Center with an indoor swimming pool, jacuzzi, dry 
and steam saunas, fitness room and a rich offer of 
relaxation massages, cosmetic and body care 
treatments.

The hotel offers four conference rooms with 
access to wireless Internet and modern facilities.

ul. Obrońców Pokoju 5
58-540 Karpacz

+48 75 75 27 000 H3429-FO@accor.com
KARPACZ SKALNY

hotel mercure
karpacz skalny

148 pokoi, w tym 2 apartamenty 
148 rooms, including 2 suites
4 sale konferencyjne
Centrum Wellness & Spa
4 conference rooms
Wellness & Spa

www.skalnykarpacz.pl



sala
room m2 teatr

theatre
szkolne

classroom
podkowa
U-shaped

bankiet zasiadany
boardroom 

Nefryt
Arnika

Dracena
Arnika+Dracena

Szafir
Topaz

Szafir+Topaz
Rubin
Agat
Koral

203
87
87
174
28
29
57

15,4
61
64

220
85
85
240
20
20
45
15
20
60

160
60
60
120
12
12
30
8

20
30

100
40
40
100
10
10
25
-

14
30

150
50
50
100
10
10
20
-

20
40
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Hotel Mercure Jelenia Góra jest położony                     
w samym sercu malowniczej górskiej kotliny                    
i jednocześnie niedaleko zabytkowego centrum 
miasta oraz wód termalnych uzdrowiska Cieplice.
Hotel jest dogodnym miejscem wypadowym dla 
wycieczek do pobliskich parków, pałaców oraz 
gór, a komfortowe pokoje wraz z centrum rekreacji 
z krytym basenem zapewniają gościom idealne 
warunki do pracy i wypoczynku. 

Hotel oferuje 8 klimatyzowanych sal wielofunkcyj-
nych, mogących pomieścić do 250 osób. 
Profesjonalne wyposażenie, doświadczona 
obsługa i wyśmienita kuchnia, są gwarancją, że 
konferencje, szkolenia, czy bankiety będą miały 
wyjątkowy charakter.

Hotel Mercure Jelenia Góra is situated in the very 
heart of a picturesque mountain valley and at the 
same time not far from the ancient city center and 
thermal waters of Cieplice health resort. It is               
a good starting point for excursions to nearby 
parks, palaces and mountains. Comfortable 
rooms and a recreational center with an indoor 
swimming pool supply the guests with ideal 
conditions to work and rest.

The hotel offers eight air-conditioned, multifunctio-
nal rooms that can hold up to 250 persons. 
Professional equipment, experienced staff and 
excellent cuisine guarantee the exceptional 
character of conferences, trainings or banquets 
held there.

ul. Sudecka 63
58-500 Jelenia Góra

+48 75 75 49 148 H3408-FO1@accor.com

hotel mercure
Jelenia góra

188 pokoi | 188 rooms
8 sal konferencyjnych

Centrum rekreacji z basenem
8 conferences rooms

Recreation center
with swimming pool

www.jeleniagorahotel.pl

JELENIA GÓRA
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Hotel ibis Częstochowa znajduje się przy drodze 
krajowej nr 1, pomiędzy Warszawą a Katowicami - 
zaledwie 4 km od duchowej stolicy Polski - 
Sanktuarium Maryjnego Jasna Góra. Lokalizacja 
ta zapewnia gościom wspaniałą bazę wypadową 
do wycieczek po historycznych zakątkach miasta,  
jak również  wspinaczek po Jurze Krakowsko- 
Częstochowskiej.  

W ofercie hotelu znajduje się 125 praktycznie 
wyposażonych oraz klimatyzowanych pokoi, 
restauracja, wielofunkcyjna sala konferencyjna 
mogąca pomieścić do 26 osób i parking. Każdy        
z pokoi wyposażony jest w komfortowe łóżko 
Sweet Bed, gwarantujące najwyższą jakość 
odpoczynku, łazienkę z prysznicem oraz bezprze-
wodowy internet.

Hotel Ibis Częstochowa is situated by the main 
highway no. 1 between Warsaw and Katowice, 
just 4 km from the spiritual center of Poland – 
Marian Sanctuary and Pauline Monastery on 
Jasna Góra. This localization gives guests a great 
starting point for excursions to historical city parts 
as well as climbing in Jura Krakowsko-Często-
chowska.

The hotel offers 125 air-conditioned and 
well-equipped rooms, a restaurant, multifunctional 
conference hall up to 26 people and a parking lot. 
Each of the rooms has a comfortable Sweet Bed 
that guarantees the highest quality of your rest,          
a bathroom with shower and wireless Internet.
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hotel IBIS
cz!stochowa

125 pokoi | 125 rooms
Restauracja z ogródkiem letnim
Sala konferencyjna do 26 osób
Restaurant with summer garden
Conference room up to 26 people

www.desilva.pl

ul. Jaskrowska 22
42-200 Częstochowa

+48 34 37 74 500 H3368-FO@accor.com
Częstochowa
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ul. Jagiellońska 4
41-800 Zabrze

+48 32 77 77 000 H3373@accor.com

hotel IBIS
katowice zabrze

114 pokoi | 114 rooms
Kameralna sala biznesowa

Dogodna lokalizacja
Przestronne pokoje, miła obsługa

Intimate meeting room
Good location

Spacious rooms, friendly service

www.desilva.pl
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Hotel ibis Katowice-Zabrze, położony w samym 
sercu Zabrza, jest dogodnie usytuowany 
względem dynamicznie rozwijającego się regionu 
Górnego Śląska, a w szczególności względem 
Strefy Ekonomicznej. Bliskość autostrady                  
A4 umożliwia szybkie połączenie z Krakowem.

Hotelowa restauracja, znakomite miejsce zarówno 
na biznesowy lunch, jak i spotkanie z przyjaciółmi, 
znana jest z ciepłej atmosfery i wyśmienitej 
kuchni.

Funkcjonalna sala konferencyjna wyposażona jest 
we wszystkie udogodnienia multimedialne 
potrzebne do biznesowego spotkania, konferencji 
czy szkolenia.
Jest to również znakomite miejsce wykorzystywane 
na niewielki bankiet, lunch, obiad rodzinny lub 
biznesowy w prywatnej atmosferze.

Hotel Ibis Katowice-Zabrze is situated very 
conveniently in the very heart of Zabrze, close to 
dynamically developing Upper Silesia region, 
particularly the Economic Zone. A4 highway 
enables fast connection to Cracow.

The hotel restaurant, a great place both for                  
a business lunch and a friendly meeting, is well 
known for its warm atmosphere and tasty cuisine.

A functional conference room is equipped with all 
multimedia facilities needed during a business 
meeting, conference or training.
It is also an excellent place to be used for a small 
banquet, lunch, a family dinner or a business one 
– in a family atmosphere.

Katowice Zabrze
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Hotel usytuowany jest u stóp malowniczych 
Beskidów, tuż przy największym przejściu 
granicznym z Republiką Czech oraz 500 m od 
międzynarodowej trasy S1 prowadzącej z północy 
na południe Europy. Jednocześnie położony jest 
w spokojnej i zielonej okolicy Cieszyna - urokliwego 
miasteczka znanego z licznych zabytków                    
i romantycznych zaułków.

Restauracja oferuje dania kuchni regionalnej, 
polskiej i międzynarodowej, latem w hotelowym 
ogrodzie funkcjonuje taras, istnieje możliwość 
grillowania, zorganizowania pikniku i ogniska.

Hotelowe centrum urody z sauną i hydromasażem 
pozwala zadbać o wyśmienite samopoczucie 
oraz regenerację dzięki profesjonalnym zabiegom 
kosmetycznym.

Hotel oferuje 4 klimatyzowane sale konferencyjne 
o zróżnicowanym układzie i łącznej powierzchni 
ponad 216 m², które umożliwiają profesjonalną 
organizację konferencji, warsztatów oraz szkoleń.

The hotel is situated at the foot of the picturesque 
Beskidy Mountains, near the biggest border 
crossing between Poland and Czech Republic, 
and 500m from the international S1 route that 
connects Southern and Northern Europe. The 
hotel is located in a peaceful and green neighbo-
urhood of Cieszyn, a charming town known for its 
historical monuments and romantic alleys.

The restaurant offers regional, Polish and interna-
tional cuisine. In the summer a terrace is available 
in the hotel gardens. A possibility of grill party, 
picnic and campfire organisation.

The hotel beauty centre with sauna and whirlpool 
is a perfect place to relax and regenerate with the 
help of professional beauty treatments.

The hotel offers 4 air-conditioned conference 
rooms, with flexible arrangement and total area of 
over 216 m², that allow for professional organisa-
tion of conferences, workshops and business 
trainings.

ul. Motelowa 21
43-400 Cieszyn

+48 33 851 69 00 H3420@accor.com
CIESZYN

hotel mercure
cieszyn

78 pokoi | 78 rooms
4 sale konferencyjne
Restauracja z letnim tarasem
Centrum Urody 
z sauną i hydromasażem
4 conference rooms
Restaurant with summer terrace
Beauty centre 
with sauna and whirlpool 

www.desilva.pl
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ul. Żywiecka 93
43-300 Bielsko-Biała

+48 33 819 91 99 H3423@accor.com

hotel IBIS STYLES
bielsko-bia"a

133 pokoje | 133 rooms
Kameralna sala biznesowa

Dogodna lokalizacja
Przestronne pokoje, miła obsługa

Intimate meeting room
Good location

Spacious rooms, friendly service

www.desilva.pl

Hotel ibis Styles Bielsko-Biała*** leży u podnóża 
Beskidów, w odległości ok. 3 km od głównego 
dworca kolejowego i dworca autobusowego. 
Doskonała lokalizacja hotelu przy drodze łączącej 
Katowice z Żywcem oraz w niewielkiej odległości 
od obwodnicy Bielska-Białej gwarantuje łatwy 
dojazd i wygodne podróżowanie po regionie            
w celach służbowych bądź turystycznych.

Restauracja serwuje dania kuchni międzynardo-
wej przygotowane zgodnie ze standardem ibis. 
Hotelowy bar to doskonałe miejsce na podsumo-
wanie pracowitego dnia miłym, odprężającym 
akcentem. Oferujemy szeroki wybór drinków               
i przekąsek.

Hotel ibis Styles Bielsko-Biała to doskonałe 
miejsce na konferencje, szkolenia i spotkania 
biznesowe. 3 przestronne sale konferencyjne,           
z której największa może pomieścić nawet 200 
osób, gwarantując komfort i najwyższą jakość 
każdego z profesjonalnych eventów. 

The ibis Styles Bielsko-Biala hotel is located in the 
foothills of the Beskids, within 1.9 miles (3 km) 
from the main train and bus stations. This 3-star 
hotel has an ideal location close to the Katowice-
Zywiec road and the nearby Bielsko-Biala ring 
road provides easy access and is convenient for 
both business and leisure travel within the region.

Restaurant serves international cuisine prepared 
according to the ibis standard. The hotel's bar is      
a perfect place to sum up a busy day with nice, 
relaxing accent. Enjoy a wide variety of drinks and 
snacks.

The ibis Styles Bielsko-Biała hotel is a perfect 
place for conferences, trainings and business 
meetings. 3 conference rooms, the largest of 
which can accommodate up to 200 people, 
guaranteeing comfort and the highest quality of 
the professional events.
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Stara Zajezdnia jest zabytkowym obiektem, 
położonym w samym centrum krakowskiego 
Kazimierza. Hala powstała w 1913 roku jako 
zajezdnia tramwajowa, związana z uruchomieniem 
w Krakowie szerokotorowej linii tramwajowej. Hala 
jest przykładem rzadkiej w Krakowie drewnianej 
architektury szkieletowej z wypełnieniem 
ceglanym, zwanej popularnie „murem pruskim”. 
Nadaje on wnętrzu niezwykłego charakteru                 
i sprawia, że jest to miejsce z duszą i oryginalną 
atmosferą. Dwa niezależne obiekty (hala                      
i restauracja), szatnie oraz dziedziniec dają 
szerokie możliwości organizacji wydarzeń                   
o zróżnicowanym charakterze. W hali jest 
możliwość zorganizowania konferencji, firmowych 
eventów czy też kolacji galowej dla około 600 
osób, a koncertu czy przyjęcia koktajlowego 
nawet dla 1200 osób.

Do dyspozycji organizatorów oddajemy scenę, 
garderoby, rzutniki multimedialne, ekrany 
projekcyjne (w tym jeden o powierzchni 18 m²) 
oraz 11 monitorów LCD. Mniejsze spotkania (do 
około 100 osób) czy przyjęcia okolicznościowe, 
mogą być zorganizowane w budynku „Restauracji 
Tramwajowej”, sąsiadującej z halą.  
Stara Zajezdnia to także minibrowar, którego piwo 
jasne w 2017 roku zostało nagrodzone brązowym 
medalem na Polskim Kongresie Browarniczym. 
Starą Zajezdnię Kraków by DeSilva od dłuższego 
czasu tworzą ludzie związani całe życie                       
z Krakowem, na czele z Szefem Kuchni Januszem 
Kwaśnym oraz Głównym Piwowarem Mirosławem 
Robakiem.

Stara Zajezdnia is a historical object in the very 
center of Cracow’s Kazimierz area. The hall was 
created in 1913 as a tram terminal, after opening 
the broad-rail tram route in Cracow. The hall 
makes an example of wooden skeleton construc-
tion with brick filling, commonly called “Prussian 
wall”. It adds an unusual character to the place 
and gives it the original spirit and atmosphere. 
Two independent objects, the hall and the 
restaurant, cloakrooms, the yard give a lot of 
opportunities to organize different types of events. 
In the hall there is a possibility of organizing                
a conference or a dinner for ca 600 pax, or                  
a concert or  a cocktail party for even as many as 
1200 pax. 

The organizers have at their disposal, among 
others: a scene, a changing room, beamer, 
projection screens and LCD monitors. Smaller 
meetings (up to ca 100 pax) or occasional parties 
can be organized in the restaurant’s building next 
to the hall. 
Stara Zajezdnia is also a microbrewery which was 
proudly awarded with bronze medal at Polish 
Brewery Congress.

Stara Zajezdnia Kraków 
BY DESILVA

RESTAURACJA 
MINIBROWAR
EVENTY
RESTAURANT
MICROBREWERY
EVENTS

www.StaraZajezdniaKrakow.pl

ul. Św. Wawrzyńca 12
31-060 Kraków

+48 664 322 581 starazajezdnia@desilva.pl
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miejsce wszelkich eventów, 
koncertów, targów oraz konferencji
a place of various events, concerts 
and conferences 

HALA PIWNA
BEER HALL

RESTAURACJA
RESTAURANT

z nowoczesną kuchnią polską 
i regionalną
with modern Polish 
and regional cuisine

MINIBROWAR
MICROBREWERY

z własną produkcją niefiltrowanego
i niepasteryzowanego piwa
with unfiltered and unpasteurized 
homemade beer

DZIEDZINIEC
COURTYARD

z leżakami, grillem, muzyką na żywo 
oraz największym ekranem w mieście
deck chairs with live music 
and the biggest screen in the city

Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva

jedno miejsce
WIELE WYMIARÓW

PIWO        NA MEDAL
W konkursie GOOD BEER 2017 piwo z  Minibrowaru       

Starej Zajezdni Kraków by DeSilva zostało wyróżnione brązowym        
medalem. Koniecznie zajrzyj i skosztuj naszego piwa!



ul. Puławska 45B
05-500 Piaseczno 

+48 668 873 720 b.krawczynska@desilva.pl

BIURA do wynaj!cia w Piasecznie
Centrum biurowe Desilva Office Center oferuje wynajem powierzchni biurowych w Piasecznie. 
Budynek biurowy o łącznej powierzchni ponad 5000 tys. m² zlokalizowany jest w dogodnej 
lokalizacji Piaseczna. Oferta obejmuje pełną obsługę techniczną i eksploatacyjną zarządzanej 
bazy. Do dyspozycji najemców dostępne są lokale od 40 do 230 m², strzeżony parking, garaż 
podziemny oraz miejsca postojowe przy budynkach.

DeSilva Office Center owns an office renting space to lease in Piaseczno, Poland. The office 
building of total 5000 m² is conveniently located in Piaseczno. The offer includes a complete 
technical service and maintenance. At the tenants’ disposal there are offices from 40 to 230 m²,
a guarded car park, underground garage and parking spaces by the buildings.

www.desilva.pl



NATURAL MEAT to idea szerzona przez DeSilva Natural Farm - ekologiczną hodowlę 
bydła rasy Highland. Jej ideą jest produkcja wysokiej jakości mięsa wołowego                     
i wieprzowego pochodzącego wyłącznie z naturalnych pastwisk. Ten wyjątkowy chów 
daje wołowinę o  wysokich walorach kulinarnych, o  niskiej zawartości cholesterolu                
i tłuszczu okrywowego.

NATURAL MEAT is an idea disseminated by DeSilva Natural Farm to create ecological 
cattle farming of Highland breed. We derive high quality of beef and pork meat because 
we are keeping our cattle in natural pasture full of herbs. Natural habitat is a key to our           
success. This extraordinary breeding gives us beef quality with low cholesterol level.

share the idea of
“Natural Meat” with us!

dziel z nami ide!  Natural Meat!


