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HOTELE PURO SĄ

Lubimy przychodzić z dobrymi wieściami. 
Wróciliśmy do Was. Ponownie otworzyli-
śmy hotele we wszystkich miastach, 
w których do tej pory działaliśmy. 
Jeśli więc szukasz bezpiecznego miejsca 
do pracy, na spotkanie z przyjaciółmi, 
czy po prostu weekendowy wypoczynek, 
czekamy na Ciebie w PURO. 

Chcemy, aby nasi goście 
czuli się u nas pewnie 
i bezpiecznie. Wiemy też, 
że nawet najbardziej mis-
terne plany mogą ulec 
zmianie, dlatego gwaran-
tujemy elastyczne warun-
ki rezerwacji i anulacji.

| | | | |Kliknij w miasto WARSZAWA ŁÓDŹ GDAŃSK POZNAŃ WROCŁAW KRAKÓW

PURO KRAKÓW STARE MIASTO

2020 nauczył nas, że jedyne czego możemy być 
pewni, to zmiana. Oswoiliśmy tę myśl i postanowiliś-
my, że w tym roku zmienimy też coś z własnej 
inicjatywy. Dlatego nadamy tempo wcześniejszym 
planom i skończymy remont naszego hotelu 
w Krakowie przy Ogrodowej. Wielbicieli PURO na 
Starym Mieście ugościmy w PURO na krakowskim 
Kazimierzu – to zaledwie 20 minut pieszo od Rynku! 

Klienci PURO Kraków Stare Miasto mogą korzystać 
ze swoich korporacyjnych stawek w PURO Kraków 
Kazimierz w okresach niedostępności.

SZUKASZ INSPIRACJI 
W OKOLICACH WROCŁAWIA?

Świetnie się składa, bo my nie próżnowa-
liśmy i minione tygodnie przeznaczyliśmy 
na stworzenie magicznego ogrodu 
w centrum miasta, w którym czas może się 
zatrzymać chociaż na chwilę. 
Pomożemy w tym – w naszym ogrodzie 
nie tylko podajemy jedzenie i drinki, mo-
żemy też wyświetlać filmy, urządzać wie-
czory z muzyką na żywo, warsztaty, lub 
zorganizować niezapomniane wydarzenie.

Czy spotkania wirtualne są zawsze efektywne? 
Dobrze rozumiemy wyzwania przed jakimi stoisz, 
jak również obowiązek zadbania o bezpieczeństwo 
uczestników każdego wydarzenia – tego dla 
2 czy 20 osób, dlatego spieszymy z informacją, 
iż przemyśleliśmy każdy etap, bo inaczej realizujesz 
cele mając obok kolegę lub klienta. Wasz komfort 
i spokój ducha są naszym priorytetem 

purohotel.pl/pl/bezpiecznie 
   
Pomożemy zorganizować zarówno kameralne, 
jak i większe spotkania lub eventy, doradzimy też, 
co robić później. Znamy nasze miasta, jak własne 
hotele i chętnie się tą wiedzą dzielimy. Otwarte 
przestrzenie, patio, ogrody, tarasy, czy kameralne 
sale konferencyjne?

Napisz czego potrzebujesz, 
my zajmiemy się resztą:            mice@purohotel.pl 

Napisz do nas:            
krakow.kazimierz@purohotel.pl

Napisz do nas:            
wroclaw@purohotel.pl

Wasz komfort 
i spokój ducha 
są naszym 
priorytetem             

purohotel.pl/pl/bezpiecznie
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