
Położony pomiędzy neobaroko-
wym Pałacem Poznańskich, 
a postindustrialnym komplek-
sem Manufaktura, skupia
w sobie nowoczesny design, 
młodą sztukę i architekturę 
w najlepszym wydaniu. Dzięki 
centralnej lokalizacji, w zasię-
gu spaceru jest główny deptak 
Łodzi, czyli Piotrkowska, ale też 
łódzkie Muzeum Sztuki, słynące 
ze sztuki awangardowej.

PURO idealnie wpisuje się w 
przestrzeń miasta, w którym 
design i moda żyją w symbiozie 
z bogatą historią i dziedzictwem 
kulturowym. Oryginalna bryła 
zaprojektowana przez pracow-
nię ASW Architekci współgra 
z postindustrialnym placem za-
baw, jakim jest centrum Łodzi. 
Wysublimowane wnętrza z retro 
sznytem, pozwalają zarówno 
na pełen relaks, jak i pracę 
w skupieniu. Projektanci z lon-
dyńskiego studia Superfutures 
stworzyli dopracowaną w każ-
dym detalu przestrzeń o ponad-
czasowym designie. W środku 
goście mogą wygodnie rozsiąść 
się w stylowych klasykach duń-
skich marek Verpan i Fredericia, 
na zewnętrznych tarasach zaś 
wyróżniają się meble produ-
kowane przez rodzinną firmę 
Kettal z Hiszpanii. 

W całym hotelu goście mają 
okazję podziwiać sztukę zwią-
zanych z Łodzią artystów. Nie 
da się przejść obojętnie obok 

imponujących rozmiarów mu-
ralu kinowego autorstwa Illcata 
i Macieja Polaka. Wnętrza 130 
pokoi i 7 apartamentów zdobią 
ilustracje Oli Niepsuj, kolaże 
Tomasza Szerszenia, kilimy 
łódzkiego duetu Tartaruga, 
fotografie Sonii Szóstak i Jacka 
Kołodziejskiego, linoryty Karola 
Pomykały, czy grafiki Bartosza 
Kosowskiego inspirowane 
kompozycjami przestrzennymi 
Katarzyny Kobro, awangardowej 
rzeźbiarki silnie osadzonej 
w przestrzeni artystycznej 
międzywojennej Łodzi. Sztuka 
znalazła swoje miejsce także 
w lobby, salach konferencyj-
nych, spa oraz restauracjach 
i barze. Ponadto, w przestrzeni 
kinowej, goście mogą przyjrzeć 
się kolekcjonerskim plakatom 
związanym z legendarną łódzką 
szkoła filmową. 

Film od zawsze zajmował 
szczególne miejsce w sercu 
Łodzi, a PURO oddaje temu 
hołd w postaci kameralnego 
kina w hotelu. Drzwi w stylu art 
deco prowadzą do różowej sali 
z barem i maszyną do popcornu 
– miejsca, które sprawia wraże-
nie przeniesionego wprost z fil-
mu Wesa Andersona. Cinema 
Paradiso to bajkowa sala z we-
lurowymi kinowymi fotelami, 
w której regularnie odbywać się 
będą pokazy filmowe, zarówno
dla gości hotelowych, jak i miesz-
kańców Łodzi. Znakomite 
miejsce na wieczorny relaks. 

PURO Hotel Łódź
to szósty hotel
pod szyldem PURO
i pierwsze
takie miejsce
na mapie Łodzi.

purohotel.pl



W PURO Hotel Łódź funkcjonuje 
restauracja, kawiarnia oraz bar 
z tarasem na ostatnim piętrze. 
Biotiful Healthy Snack Lab 
to miejsce, w którym można 
zacząć dzień od pełnowarto-
ściowego śniadania i świeżo 
parzonych naparów, herbat 
i kaw. Piękna, otwarta dla 
wszystkich przestrzeń, dba 
o dobre samopoczucie gości
od wczesnych godzin porannych 
i zapewnia zdrowy relaks. Miska 
Gastro Bowls to z kolei miejsce 
idealne na niebanalny obiad z 
przyjaciółmi. Kuchnia organicz-
na inspirowana orientem, 
której menu stanowi kilka ro-
dzajów bowli – zarówno z zu-
pami, sałatami, jak i znakomitej 
jakości mięsem. Wieczorem 
warto wpaść do Spirit Baru
na piątym piętrze, gdzie można 
odprężyć się przy koktajlu,
lub kraftowym piwie i posłuchać 
muzyki z płyt winylowych. Z ba-
rowego tarasu roztacza się wi-
dok na miasto i pobliskie dawne 
fabryki – niegdyś centrum 
polskiego przemysłu włókien-

niczego, dziś sentymentalne 
wspomnienie, odnowione przez 
kreatywnych, młodych ludzi 
w postaci kompleksu budynków 
z czerwonej cegły. 

Autorskie PRISMA Spa, oprócz 
ekskluzywnych zabiegów od-
prężających i pielęgnacyjnych, 
zapewnia także relaks w saunie, 
z której roztacza się widok 
na pobliski park i Pałac Poznań-
skich. PURO oferuje gościom 
także zajęcia z jogi, treningi na 
siłowni i szereg innych aktyw-
ności, które pobudzą zarówno 
ciało, jak i umysł. 

Łódzkie PURO to idealna 
destynacja dla kreatywnych 
podróżników, doceniających 
jakość, dobry design i lokalnych 
artystów. Łódź nie od dziś jest 
domem dla wielu festiwali 
i wydarzeń związanych z desi-
gnem, modą i sztuką, dlatego 
obecność PURO w tym mieście 
jest znakomitym pretekstem
do choćby weekendowego wy-
padu do stolicy polskiego filmu. 

O PURO HOTELS 

W PURO bliska jest nam idea otwar-
tego domu. Nasze hotele stanowią 
doskonałą destynację dla poszukują-
cych doznań kulturalnych, artystycz-
nych i smakowych, a dzięki centralnej 
lokalizacji pozwalają poczuć niezwykłą 
atmosferę miasta. Goście zawsze 
znajdą nas w centrum, bo tu czujemy 
się najlepiej. Dzięki inspiracji miejsco-
wą historią i architekturą każdy hotel 
stanowi integralną ich część. Cenimy 
dobrych projektantów i kolekcjonuje-
my prace młodych artystów. Popula-
ryzując design i sztukę opowiadamy 
o tym, co nas otacza. Do rodziny 
hoteli PURO we Wrocławiu, Krakowie, 
Poznaniu i Gdańsku, właśnie dołączyły 
Łódź i Warszawa. Dowiedz się więcej 
na: www.purohotel.pl

PLANY 

Rodzina PURO Hotels wciąż się 
powiększa – niedawno otworzyliśmy 
hotele w Łodzi i Warszawie. Aktywnie 
poszukujemy nowych możliwości 
zarówno w stolicy, jak i w Katowicach, 
czy Wrocławiu. W niedalekiej przyszło-
ści planujemy kolejne duże otwarcia.


