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122 rooms / 7 conference room / Spa & Wellness
Wine-Bar / Observatory / Libr ary Café / Casino / Gondol a
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HOTEL KR ASICKI****

THE KR ASICKI HOTEL****

Gości od wieków

Hosting for centuries

Usy tuowa ny w sercu Lid zba rk a
Wa r m i ń s k i e g o , m i a s t a o d w i e k ó w
ok reśla nego Perłą Wa r mi i. Bajkowo
po łoż ony w w id łach rz ek Ły ny
i Symsarny, Hotel Krasicki**** stanowi
histor yczne prz ed z a mcz e rez ydencji
Biskupów Warmińskich – najcenniejszego, widzialnego świadectwa historii
Warmii i Mazur.

The Krasicki Hotel****, lies in the heart
of Lidzbark Warmiński, a town known
for ages as the Pearl of Warmia. This
idyllically-located hotel lies where the Łyna
and Symsarna Rivers fork, marks the historical outer ward of the seat of the Warmian
Bishops – and is a most precious tangible
testimony to the history of Warmia
and Masuria.

W Hotelu Krasicki tradycja spotyka
się ze współczesnością, bo taki jest sam
gospoda rz – w ybit ny prz edstaw iciel
ośw iecen ia , poeta , proz a i k, eseist a .
Swoimi zainteresowaniami i pięknym
kształtem wypowiedzi wzrusza nie tylko
polonistów, ale i dziennikarzy, polityków,
duchownych, pedagogów, ekonomistów,
miłośników sztuki, przedstawicieli wielu
innych profesji.

In the Krasicki Hotel tradition meets
the present, as such was the nature of its
host – Krasicki, an outstanding man
of the Enlightenment, a poet, prose writer
and essayist. With his interests and excellent style he has moved not only specialists in Polish studies but also journalists,
politicians, clergy, teachers, economists, art
admirers and representatives of many other
professions.

Hotel Krasicki to sztuka życia i sztuka
gościnności. Ta kulturalno-historyczna
enklawa dziś ma zaszczyt gościć Państwa.

The Krasicki Hotel is the heart of life
and hospitality. The cultural and historical
enclave is honoured to welcome you today.
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Hotel Krasicki
najlepszy w Polsce,
Europie i na Świecie!

The Hotel Krasicki

Podczas Gali rozdania nagród, która odbyła się 18 stycznia 2012 roku w Hotelu Savoy w Londynie, Hotel Krasicki
w Lidzbarku Warmińskim sięgnął po nagrodę główną w kategorii “Best New Hotel Construction & Design”

During the Awards Gala, held on 18th of January 2012
in the Savoy Hotel in London, the Krasicki Hotel in Lidzbark picked up first prize in the category of ‘Best New Hotel Construction & Design’

Hotel Krasicki, już podczas nominacji, znalazł się wśród najwyżej ocenionych obiektów w kategorii “Best New
Hotel Construction & Design” w Europie i na Świecie.
Podczas uroczystej Gali International Best
Hotel Awards, która odbyła się w hotelu
Savoy w Londynie 18 stycznia 2012r., ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy hotel
na Świecie. Hotel Krasicki w Lidzbarku
Warmińskim zwyciężył w kategorii „Best
New Hotel Construction & Design” w każdym z kolejnych etapów konkursu. Zdobył
nagrodę dla najlepszego hotelu w Polsce,
najlepszego hotelu w Europie oraz ostatecznie – najlepszego hotelu na Świecie,
pokonując konkurentów ze wszystkich
Regionów (Europa, Azja i Rejon Pacyfiku,
Afryka, obie Ameryki i Wielka Brytania).

szy hotel na świecie w każdej z 13. kategorii, m.in. Najlepszy Hotel, Najlepszy Mały
Hotel, Najlepszy Hotel Konferencyjny, Najlepszy Hotelowy Marketing czy Najlepsza
Hotelowa Strona Internetowa.

Hotel Krasicki działa zaledwie od maja
2011 roku, a już otrzymał wiele prestiżowych nagród i nominacji do nich (Hotel
został już doceniony jako LUKSUSOWA
MARKA ROKU 2011, MP Recommended
2011, laureat HOTEL Z POMYSŁEM 2011,
WYDARZENIE ROKU 2011 w kategorii
Inwestycja Roku oraz otrzymał nominacje
w Plebiscycie Hotel Roku 2012 w kategorii
PREMIERA). Ta jednak jest wyjątkowa –
stawia nas w gronie najlepszych, najpiękniejszych hoteli na świecie. To zobowiązuje
do stawiania sobie poprzeczki coraz wyżej
European Hotel Awards są częścią nie- i dążenia do doskonałości.
zwykle cenionego konkursu International
Best Hotel Awards, który od 18 lat wyróż- Zarówno Właściciele, jak i Pracownicy
nia najlepsze obiekty na całym świecie.
Hotelu czują się niezwykle wyróżnieni tą
W pierwszym etapie wyłaniani są zwycięzwspaniałą nagrodą. Wszyscy głęboko rówcy poszczególnych krajów, następnie regionów (Africa Region, Americas Region, nież wierzą w to, że Hotel Krasicki będzie
Arabic Region, Asia Pacific Region, Europa wciąż zaskakiwał swoich Gości i sprawiał,
Region & The UK). W kolejnym – spośród że pobyt w tym miejscu pozostawi niezwywszystkich zgłoszeń wybierany jest najlep- kłe wspomnienia.
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the best in Poland, Europe
and all over the world!

The Krasicki Hotel, yet during
the nomination, was among the top
rated facilities in the category of ‘Best
New Hotel Construction & Design’
in Europe and around the world.

rope Region & the UK). At the next stage
there is chosen out of all entries the best
world’s hotel at one of 13 categories, including Best Hotel, Best Small Hotel, Best
Conference Hotel, Best Hotel Marketing,
or Best Hotel Website.

During the ceremonial International
Best Hotel Awards Gala, held at the Savoy Hotel in London on 18th of January 2012, there were announced the results of the contest for the best hotel
in the world. The Krasicki Hotel from
Lidzbark Warminski won in the category
of ‘Best New Hotel Construction & Design’ in each subsequent stage of the contest. It won the award for the best hotel
in Poland, the best hotel in Europe,
and finally – the best hotel in the world,
having beaten competitors from all over
the world (Europe, Asia and the Pacific
Region, Africa, North and South America, and the United Kingdom).

The Krasicki Hotel has been operating
merely since May 2011, and it has already received many prestigious awards
and nominations (the Hotel has been recognized as THE LUXURY BRAND OF
THE YEAR 2011, MP Recommended
2011, the INVENTIVE HOTEL Awards
2011, THE EVENT OF THE YEAR
2011 in the category of the Investment
of the Year; also it has been nominated
for the Hotel of the Year 2012 in the category of PREMIERE). This one, however, is unique – it puts us among the best
and most beautiful hotels in the world.
It obliges us to set higher standards
The European Hotel Awards are part of an and strive for perfection.
extremely respected contest – the International Best Hotel Awards, which has Both Owners and Employees of the Hotel
honoured the best world facilities for 18 feel extremely honoured to be awarded.
years. At the first stage there are selected In addition, everyone deeply believes that
winners of particular countries, and then the Krasicki Hotel will continue to surregions (Africa Region, Americas Region, prise its Guests and to make the stay reArabic Region, Asia-Pacific Region, Eu- ally memorable.
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Wytworne pokoje i apartamenty z gotyckiej i barokowej części hotelu, stylistyką
nawiązują do pierwotnej estetyki obiektu. Ich
nazwy przypominają o gościach lidzbarskiego
zamku: królu Leszczyńskim, Zygmuncie III
Wazie, Janie Zygmuncie Hehenzollernie,
carze Pawle I Romanowie… Oddawali się tu,
uciechom ciała i duszy – podziwiali przyrodę,
obserwowali warmińskie niebo, pili wykwintne
wino, słuchali koncertów, debatowali, czytali…
Dziś, czynią to nasi goście. Do dyspozycji gości
jest 122 pokoje dających ogółem 260 miejsc
noclegowych.

Hotelowa przystań oferuje
rejsy gondolami oraz spływy
kajakowe wzdłuż malowniczo
położonej, pięknej rzeki Łyny.

Jaskinia Ryzyka to miejsce przeznaczone dla
miłośników gier cassinowych. Do dyspozycji
Gości są profesjonalne stoły do Black Jacka,
Ruletki i Pokera wraz z obsługą krupierską.

Cave of Risk is the place for Guest who likes
Cassino games. There are professional tables
for Black Jack, Roulette and Poker, along
with croupier support.

The Castel marina offers gondola rides and canoeing along
the picturesque and beautifully
located Łyna River.

The style of the elegant rooms and apartments
of the Gothic and Baroque section of the Hotel
refer to the original aesthetics of the building’s
construction. Their names recall the eminent
guests of Lidzbark Castle: King Leszczyński,
Sigismund III Vasa, John Sigismund
of Hohenzollern, Tsar Paul I… Here these
historical figures gave in to the pleasures
of the body and soul, admired nature, watched
the sky of Warmia, drank exquisite wine, listened
to concerts, discussed, read… And this is what
our guests too may do today. They have at their
disposal 122 rooms providing altogether accommodation for 260 visitors.
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Inspirowana regionalnymi obyczajami, oparta zawsze o najwyższej jakości
produkty kuchnia, łączy tradycyjne metody
i nowoczesne techniki kulinarne. Oddaje
istotę miejsca, ale i zahacza o wszystkie
strony świata. Ubrana w sezonowe warzywa
i owoce, daruje niezapomniane doznania,
czekające na naszych gości we wnętrzach
eleganckiej Restauracji, Sali Klubowej
z Winiarnią oraz Lobby Barze.

Biblioteka Cafe oraz Obserwatorium
Astronomiczne to unikatowe propozycje. Obszerny księgozbiór zaprasza
do starannie wyselekcjonowanej literatury
z całego świata. Książka z fi liżanką kawy
czy ulubioną przez „księcia poetów” –
gorącą czekoladą zdecydowanie smakuje
wyjątkowo. Mieszczące się w zegarowej
wieży, a dostępne dla gości obserwatorium
astronomiczne, stanowi hołd dla twórcy
teorii heliocentrycznej, rezydującego
niegdyś na Zamku, wybitnego astronoma
– Mikołaja Kopernika. Taras widokowy
na wieży pozwala w pełni rozkoszować się
piękna scenerią Lidzbarka Warmińskiego
i okolic.

Inspired by regional customs and always
based on top quality ingredients, our
cuisine combines traditional methods
with advanced culinar y techniques.
It mirrors the character of the locality, but
also draws on all parts of the world. Dressed
with seasonal vegetables and fruit, it offers
a pleasantly memorable experience to our
guests within the interiors of the elegant
Restaurant, Club Hall with Wine Bar
and Lobby Bar.

The Biblioteka Cafe and Astronomical
Observatory are unique off ers. The Biblioteka Cafe’s impressive book collection welcomes readers of carefully-chosen literature
of the world. A book with a cup of coffee
or, favoured by “the Prince of poets”, hot
chocolate, undoubtedly tastes exceptional
in such surroundings. The astronomical observatory, open-to-visitors, which is
located in the clock tower, pays tribute
to the author of heliocentric theory once
residing in the Castle, the eminent astronomer Nicolaus Copernicus. The tower Observation Deck also allows one to fully take
pleasure in the beautiful scenery of Lidzbark
Warmiński and its surroundings.
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Dla tych, którzy lubią łączyć odpoczynek
z pracą, Hotel Krasicki przygotował szeroką
ofertę usług konferencyjnych (7 sal klimatyzowanych wraz z wyposażaniem oraz
obsługą techniczną). Wszak to właśnie
tu – na Zamku – spotykali się i podejmowali decyzje wielcy przywódcy, dyplomaci
z Polski i Europy: Jan Dantyszek, Stanisław
Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Olbracht
Waza, Karol XII, czy Napoleon Bonaparte.
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For those who like to combine rest
with work, the Krasicki Hotel has prepared
a wide range of conference services
(7 air-conditioned rooms with equipment and technical services). It is here,
in the castle, where several great leaders
and diplomats from Poland and Europe have
met: Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz,
Marcin Kromer, John Albert Vasa, Charles
XII of Sweden, and Napoleon Bonaparte.
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Słynąca z niezwykłej urody Święta
Katarzyna w starych księgach pozostawiła
przepisy na zachowanie piękna i witalności.

Famous for her outstanding beauty,
Saint Catherine left in her old books recipes
for preserving looks and vitality.

Spa & Wel l ness , mieszczące się
w przyziemiu, pozwoli naszym gościom
oddać się rela ksacyjnym r y tua łom,
zregenerować siły, odnaleźć harmonię
duszy i ciała. Miłośnicy kąpieli, wybiorą
dla siebie basen, jacuzzi, salę fitness zaś
amatorzy wysokich temperatur odwiedzą
kompleks saun.

The Spa & Wellness centre, located
on the ground floor, gives our guests
a chance to surrender to relaxing rituals,
recover, and fi nd a harmony of the body
and soul. The lovers of baths can opt for
a swimming pool, Jacuzzi, or gym, while
enthusiasts of high temperatures can visit
a sauna complex.
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