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When a hotel becomes your house

Zabytkowa ceglana fasada hotelu 
Vienna House Andel’s Łódź jest tak 
niesamowita jak jego lokalizacja. 
Budynek dawnej przędzalni, w którym 
obecnie mieści się hotel, stanowi 
część kompleksu Manufaktura 
- handlowego, ar tystycznego 
i kulturalnego centrum miasta. 
Innowacyjna architektura hotelu 
to intrygujące zestawienie kolorów 
i formy, wzornictwa i struktury, pasji 
i swobodnego podejścia.

The historic brick facade of Vienna 
House Andel’s Łódź is as remarkable 
as the hotel‘s location. The former 
weaving factory in which the hotel is 
housed is located in the Manufaktura 
complex, the city‘s shopping, artistic 
and cultural centre. And the hotel‘s 
innovative architecture juxtaposes 
color and form, design and texture, 
passion and playfulness.

”Prawdziwa sztuka jest  
zawsze współczesna.

Real art is always contemporary.

Fyodor Dostoyevsky

”

The art 
of living 

with 
pleasure
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Nowoczesne wzornictwo  
w industrialnym otoczeniu.

W SKRÓCIE
 • 277 designerskich pokoi 
i apartamentów

 • Apartamenty na długie pobyty

 • Restauracja i 2 hotelowe bary

 • 16 sal konferencyjnych 
aż do 1 500 osób 

 • Ponad 2 500 m² powierzchni 
konferencyjnej

 • Darmowe szybkie WiFi 

AT A GLANCE
 • 277 designer rooms & suites

 • Long-stay apartments

 • Restaurant & 2 hotel bars

 • 16 conference rooms for 
up to 1,500 people

 • Over 2.500 m² of con-
ference space

 • Spa & fitness facilities with 
glass-enclosed swimming pool

 • Centrum spa i fitness 
oraz oszklony basen

 • Całodobowa recepcja

 • Garaż podziemny

 • Prace polskich i zagranicznych 
artystów współczesnych 
stały się stałym elementem 
wystroju hotelu

 • 24/7 reception

 • Free high-speed WiFi

 • Underground parking spaces

 • Contemporary art as well 
as diverse national & in-
ternational exhibitions are 
part of the hotel design



ENDLESS EXPLORATION • viennahouse.com

When a hotel becomes your house

• Hotel • ROOMS • Culinary • Meetings • Spa•

LODZ
ANDEL‘S

POKOJE SUPERIOR
Pokoje Superior stanowią połączenie 
nowoczesnego wzornictwa i nowych 
rozwiązań technologicznych w zabytko-
wych przestrzeniach. Każdy pokój jest 
niepowtarzalny, niezależnie od tego 
czy ma dwa oddzielne łóżka czy jedno 
podwójne. Dzięki ogromnym oknom 
i jasnym kolorom zapewniającym po-
czucie przestronności, stanowią idealną 
bazę do zwiedzania Łodzi, zarówno dla 
osób podróżujących służbowo, jak i tu-
rystycznie.

POKOJE MAISONETTE
Dwupoziomowe pokoje typu Maiso-
nette w Vienna House Andel’s Łódź 
różnią się pod względem wielkości, 
lecz we wszystkich panuje wyjątkowa 
atmosfera. Niezależnie od tego, czy 
jest to wersja z jedną czy z dwiema 
sypialniami, każdy dwupoziomowy 
apartament zapewnia niezapomniane 
doznania dzięki swojej przestronności, 
niezwykłemu wzornictwu oraz zachowa-
niu oryginalnego charakteru przędzalni.

APARTAMENTY I SUITY
Ekskluzywne apartamenty cieszą się 
szczególną popularnością wśród rodzin 
i osób podróżujących służbowo, które 
planują dłuższy pobyt w Łodzi. Bogato 
wyposażone i niezwykle obszerne wnę-
trza zapewniają ciepłą i uspokajającą at-
mosferę. Dzięki zachowaniu oryginalnych 
ścian budynku, historia unosi się w po-
wietrzu na terenie całego hotelu, a każdy 
pokój ma niepowtarzalny charakter.

MAISONETTES
The maisonettes at Vienna House 
Andel’s Łódź vary in size but all 
promise a unique environment 
spread over two floors. Whether in 
the one-bedroom or two-bedroom 
version, each maisonette provides 
an unforgettable experience thanks 
to their generous, airy design and the 
preservation of the weaving factory‘s 
original features.

SUITES
Our exclusive Suites are especially pop-
ular with families and business trav-
ellers planning a longer stay in Lodz. 
Lavishly equipped, the generously-sized 
Suites provide a welcoming and calm-
ing environment. Thanks to the reten-
tion of the original walls of the building, 
its history can be felt throughout the 
hotel and lends each room its own 
unique character.

SUPERIOR ROOMS
The hotel‘s Superior rooms combine 
modern design and technology in 
a historical setting. Whether with 
double bed or twin beds, each room is 
unique. With large windows and light 
colours ensuring a spacious, airy feel, 
they are the ideal base for exploring 
the city of Lodz, whether you‘re here 
for business or pleasure.
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Słodkich snów

POKOJE PRZYSTOSO-
WANE DLA OSÓB NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH
Połączenie nowoczesnego wzornic-
twa ze współczesnymi udogodnie-
niami. Pokoje zostały dostosowane 
do potrzeb gości z ograniczeniami 
ruchowymi. Ciesz się czasem spędzo-
nym w tętniącej życiem Łodzi.

WYPOSAŻENIE POKOI
 • Darmowe szybkie WiFi

 • Klimatyzacja

 • Łazienka z WC, prysznic 
/wanna, ogrzewanie 
podłogowe i suszarka

 • Biurko

 • Telewizor HD LED

 • Minibar

 • Zestaw do parzenia 
kawy i herbaty

W apartamentach, suitach i dwupo-
ziomowych pokojach typu Maisonette 
możesz korzystać z szeregu dodat-
kowych udogodnień i usług.

ACCESSIBLE ROOMS
Modern design is combined with con-
temporary features. The accessible 
rooms have been adapted to meet 
the needs of guests with restricted 
mobility. Enjoy your stay in the vibrant 
city of Lodz.

ROOMS EQUIPMENT
 • Free high-speed WiFi

 • Air conditioning

 • Bath with WC, shower / bathtub, 
underfloor heating & hair-dryer

 • Desk

 • HD LED TV

 • Minibar

 • Tea & coffee making facilities 

In the Suites and Maisonettes the 
guests enjoy a variety of complemen-
tary features and services.
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RESTAURACJA DELIGHT
Każde ze 170 krzeseł to antyk ze swoją 
historią. Potrawy fusion przygotowane 
pod okiem szefa kuchni Mirosława 
Jabłońskiego zabiorą Cię w nieza-
pomnianą podróż dookoła świata. 
W 2010 roku restauracja została na-
grodzona w konkursie Hermes Cre-
ative Award i wielokrotnie wyróżniona 
przez Gault Millau.

OSCAR‘S BAR
Poszukujesz kameralnego miejsca na 
lunch biznesowy czy może kawiarni 
na nieformalne spotkanie? W oscar‘s 
Bar zjesz lunch i kolację lub też na-
pijesz się wyśmienitej herbaty czy 
kawy, podziwiając prace artystów 
współczesnych.

RESTAURANT DELIGHT
Each of the 170 chairs is an antique 
with its own unique story to tell.  
Under head chef Miroslaw Jablon-
ski, the fusion cuisine will take you 
on a journey of international flavor 
combinations. It has been awarded 
and honoured multiple times in the 
Gault Millau culinary guide.

OSCAR‘S BAR
Looking for a venue for a confidential 
business lunch? Or a café for an infor-
mal get-together? Oscar‘s bar is open 
for lunch and dinner as well as for tea 
and coffee. Exhibitions of works by 
contemporary artists are often hung 
on the walls.

Cały hotel stanowi ucztę dla zmysłów. 
Pobyt w restauracji delight, oscar‘s bar 
czy w barze skyFLY zachwyci nie tylko 
kubki smakowe, ale zapewni również 
wrażenia estetyczne.

The entire hotel is a feast for the 
senses. A visit to the delight restau-
rant, Oscar’s bar or rooftop SkyFly bar 
will delight not only taste buds, but 
also provide aesthetic experience. 
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Ciesz się
niezwykłym widokiem

SKYFLY BAR
Szukasz niecodziennych wrażeń? 
Jeżeli chcesz ujrzeć Łódź w niepo-
wtarzalnej odsłonie, zapraszamy do 
naszego baru skyFLY na dachu ho-
telu. Możesz zrelaksować się popija-
jąc drinka i podziwiając niesamowitą 
panoramę miasta. Jeśli poczujesz się 
głodny, sprawdź menu baru z przeką-
skami.

SKYFLY BAR
Looking for a fresh view? For a view 
of Lodz like no other, take in the pan-
orama from the skyFLY rooftop bar. 
Relax with a drink and take in the 
spectacular sight of the city. And if 
you‘re feeling hungry, you could cast 
your eye over the bar snacks menu 
as well.

REZERWACJE/ 
RESERVATIONS
Zarezerwuj +48 42 279 16 77

Book a table +48 42 279 16 77
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Od kameralnych spotkań po konfe-
rencje na dużą skalę. Ogromna sala 
balowa, wielokrotnie nagradzana 
architektura i kuchnia, znakomita lo-
kalizacja, różnorodna oferta – to tylko 
niektóre z zalet tego największego 
hotelu konferencyjnego w regionie. 
Zobacz sam - sala balowa Vienna 
House Andel’s Łódź jest naprawdę 
ogromna.

Warto podkreślić, że w hotelu Vienna 
House Andel’s Łódź to architektura 
odgrywa kluczową rolę. Natomiast 
w przypadku naszej wielokrotnie 
nagradzanej restauracji delight - to 
jedzenie jest zawsze na pierwszym 
miejscu. 

Po dniu intensywnych spotkań, przy-
daje się zmiana otoczenia i relaks 
w basenie skySPAce, z widokiem na 
panoramę Łodzi. Profesjonalny dział 
konferencji zadba o wszystkie Twoje 
potrzeby od momentu przybycia aż do 
chwili zakończenia eventu.

From intimate meetings to large-scale conferences. Huge ballroom. Mul-
ti-award-winning architecture and cuisine. Excellent location: the region‘s 
largest conference hotel, offers a wide range of possibilities for your event 
or meeting. The huge ballroom has to be seen to be believed.

Good to know: at Vienna House Andel’s Łódź, the architecture plays a cen-
tral role. The same goes for the food and drink in the multi-award-winning 
restaurant delight.

Need a change of scene? After a long day of meetings, unwind in the skySPAce 
indoor pool with its breathtaking panorama of Lodz. From the moment you 
arrive to the moment your event finishes,a professional events team will look 
after your every need.
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Spotykaj, witaj,
realizuj pomysły

CONFERENCE  
CENTER  
FACTS & FIGURES
 • 16 meeting rooms for 
up to 1,500 people

 • 774 m² conference & event area

 • 399 m² conference foyer

 • Two of the event rooms can be 
combined into a large ballroom. 
At almost 1,300 m², and includ-
ing a large foyer, this is the largest 
ballroom in Lodz and holds just 
over 800 people.

 • Cargo lift

 • Free high-speed WiFi

 • 100 parking spaces

CENTRUM 
KONFERENCYJNE  
W SKRÓCIE
 • 16 sal konferencyjnych mieszczą-
cych razem niemal 1 500 osób

 • 774 m² powierzchni kon-
ferencyjnej i eventowej

 • 399 m² foyer konferencyjnego

 • Dwie z sal eventowych można po-
łączyć w jedną wielką salę balową 
o prawie 1 300 m² powierzchni, 
wliczając w to duże foyer. To naj-
większa sala balowa w Łodzi, która 
pomieści ponad 800 osób.

 • Winda towarowa

 • Darmowe szybkie WiFi

 • 100 miejsc parkingowych
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RELAKS I FITNESS NA 
MIEJSCU
skySPAce to centrum wellness i fit-
ness hotelu Vienna House Andel’s 
Łódź. Tutaj możesz aktywnie odpo-
cząć w oszklonym basenie z wido-
kiem na miasto, skorzystać z sauny, 
tarasu słonecznego i pokoju relaksu.

 • Aerobik i trening siłowy

 • Zajęcia sportowe

 • Studio masażu

 • Zabiegi kosmetyczne 
na twarz i ciało

 • Bar wellness

Jako nasz gość korzystasz z siłowni, 
basenu i saun nieodpłatnie. Dodat-
kowo możesz zrelaksować się pod-
czas jednego z licznych zabiegów 
lub masaży. 
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Ćwiczenia 
czynią mistrza

ON-SITE RELAXATION  
& FITNESS
skySPAce is the wellness and fitness 
concept at Vienna House Andel’s 
Łódź. Enjoy a swim in the glass-walled 
pool with its view of the city‘s roof-
tops. Or try the sauna, sun terrace or 
relaxation room.

 • Aerobic & strength training rooms

 • Sport classes

 • Massage studio

 • Facial & body cosmetic 
treatments

 • Wellness bar

Enjoy the fitness room, pool and sauna 
for free and additionally relax during 
a massage or treatment.


