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Koszary Arche Hotel
Hotel 3 gwiazdkowy, położony w centrum Góry Kalwarii, w odległości 

35 km od Warszawy. Zabytkowy budynek z 1863 roku został utrzymany 

w industrialnym, lo�owym stylu, z zachowaniem oryginalnych 

elementów. Hotel powstał w miejscu dawnej siedziby wojskowego 

garnizonu, a jeszcze wcześniej miejsce to było zajmowane przez ojców 

dominikanów. Koszary łączą historię z teraźniejszością, surowość 

wystroju z funkcjonalnością. To miejsce, w którym obok nowoczesnych 

rozwiązań, można poczuć ducha dawnych czasów.

Konferencje
Obiekt pozostawia do dyspozycji Gości 3 sale konferencyjne, 

o powierzchni od 37 m² do 58 m², z możliwością łączenia w jedną, 

wspólną przestrzeń do 136 m². Sale mają dostęp do światła dziennego 

oraz posiadają nowoczesne wyposażenie multimedialne. Hotel oferuje 

opiekę koordynatora i bogaty wybór menu konferencyjnego.

Kantyna restauracja & bar 
Restauracja Kantyna odwołuje się w menu do historii miejsca, w którym jest 

zlokalizowana. W karcie dań znajdują się potrawy nawiązujące do 

wojskowego charakteru obiektu oraz dania kuchni żydowskiej. 

Przygotowano także specjalne menu dla najmłodszych. Każdy Gość 

znajdzie coś dla siebie. Goście hotelowi zjedzą tu pyszne śniadania 

serwowane w formie bufetu, spróbują regionalnych przysmaków oraz 

zrelaksują się przy pysznej kawie.

Ilość miejsc                      60

Godziny otwarcia          poniedziałek - sobota 12:00 - 22:00

    niedziela 12:00 - 21:00 

Koszary Arche Hotel
The hotel is a three-star facility located in Góra Kalwaria, 35 km from 

Warsaw. The building is a historical monument built in 1863, 

maintained in lo� style with original elements preserved. The hotel has 

been built on the site of former garrison station, earlier a seat of the 

Dominican fathers. Koszary combines tradition with modernity, gives a 

possibility to observe remote times in décor and soul of the facility in 

combination with modern art and convenience, austerity and 

functionality. 

Conferences
There are 3 conference rooms at our Guests disposal with surface area 

ranging from 37 m² to 58 m² with a possibility to join in one room with 

surface area up to 136 m². Conference rooms have an access to daylight 

and are equipped with modern multimedia. The hotel provides 

attention of coordinator and vide selection of conference menu. 

The Kantyna restaurant & bar
The Kantyna Restaurant, with its menu, makes a reference to the history of 

the place where it is located. In the menu are dishes that refer to military 

character of the facility as well as Jewish cuisine dishes. A special menu for 

the youngest is also prepared. Our hotel guests will have delicious 

breakfasts here, served in a form of a buffet, try regional delicacies and relax 

with a tasty cup of coffee. 

Number of places           60

Opening hours                Monday - Saturday 12 a.m. - 10 p.m.

     Sunday 12 a.m. - 9 p.m.



Zestawienie sal konferencyjnych | Conference rooms profile

m²SALE KONFERENCYJNE  | CONFERENCE ROOMS

Największa sala | The biggest conference room 

Powierzchnia

Wysokość

Rozmiar drzwi

Wbudowany AV

Dodatkowe wyposażenie

Sprzęt AV

136 m²

2,8 m

1,9 m²

system nagłośnieniowy

z dwoma mikrofonami

3 x wejście do sali

rzutnik multimedialny 

BENQ DLP HDMI,

ekran elektryczny 

Area

Ceiling height

Door size

Build-in AV

Additional equipment

AV equipment

136 m²

2.8 m

1.9 m²

sounding system 

with two microphones

3 entrances to the room

multimedia projector 

BENQ DLP HDMI, electric screen 

GENERALSKA

KAPITAŃSKA

KAPRALSKA

GENERALSKA + KAPITAŃSKA

KAPRALSKA + GENERALSKA

K + G + K

37

41

58

78

95

136

30

40

80

70

110

150

14

18

26

32

40

58

14

20

24

34

38

58

24

32

40

56

64

96-120

16

20

24

36

40

60



Wszystkie sale konferencyjne, o powierzchni od 37 m² do 136 m² po połączeniu, znajdują się na parterze. 

All conference rooms with surface area ranging from 37 m² to 136 m² (after joining) are located on the ground floor. 

Plan sal konferencyjnych | Conference rooms layout

KANTYNA RESTAURACJA & BAR / FOYER

KAPITAŃSKA

41 m²

GENERALSKA

37 m²

KAPRALSKA

58 m²



Sale konferencyjne | Conference rooms

Sale konferencyjne

Wysokość

Foyer

Klimatyzacja

Światło dzienne

Komunikacja

Wbudowany AV

Przechowalnia i szatnia

Sprzęt

Sprzęt AV 

3 sale, powierzchnia od 37 m² 

do 136 m² po połączeniu (parter)

2,8 m

tak, wysokość 3,30 m 

tak

tak

Wi-Fi (10Mbps), możliwość 

zorganizowania dedykowanego

połączenia internetowego

system nagłośnieniowy z dwoma 

mikrofonami

przechowalnia TAK | Szatnia NIE

krzesła, stoły konferencyjne, stoły

koktajlowe, parkiet 30 m²

w każdej sali rzutnik multimedialny

 

BENQ DLP HDMI, ekran elektryczny  

Conference rooms

Ceiling height

Foyer

Air conditioning

Daylight

Communications

Built-in AV

Store & cloakroom

Equipment

AV Equipment

3 conference rooms, surface area 

ranging from 37 m² to 136 m² after 

joining (on the ground floor)

2.8 m

yes, height 3.3 m

yes

yes

Wi-Fi (10Mbps), possibility 

of dedicated Internet connection 

on request

sounding system with two 

microphones

storage room YES | cloacroom NO

chairs, conference tables, cocktail 

tables, 30 m² parquet floor 

multimedia projector in each 

conference room

BENQ DLP HDMI, electric screen  



1% przychodów Grupy ARCHE jest przekazywany na działalność FUNDACJI LENY GROCHOWSKIEJ, której głównym celem jest zapewnienie mieszkań repatriantom z Kazachstanu.

1% of the ARCHE Group revenue is donated to LENA GROCHOWSKA FOUNDATION which main purpose is to ensure accommodation for the repatriates from Kazakhstan.

Koszary Arche Hotel zlokalizowany jest w centrum miasta Góra Kalwaria, 

tylko 35 km na południe od Warszawy, 19 km od Piaseczna, 30 km 

od Grójca. Bliska lokalizacja Konstancina-Jeziorny – 15 km zachęca 

do skorzystania z tamtejszych tężni. Dzięki lokalizacji Koszary są 

znakomitym punktem spotkań biznesowych, jak i wygodnym miejscem 

do odpoczynku w podróży służbowej.

INFRASTRUKTURA

82 pokoje

162 miejsca noclegowe

3 sale konferencyjne

Kantyna restauracja & bar

Bezpłatny parking przed hotelem 

LOKAL IZACJA
 

35 km od Warszawy

Przy trasach 50,79                                                                                                                                                                                   

W pobliżu zabytków:

 m.in. Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku

INFRASTRUCTURE

82 rooms

162 accommodation places

3 conference rooms

The Kantyna restaurant & bar

Free parking outside the hotel 

LOCATION
 
35 km from Warsaw                                                                                                                                                                                  

By routes 50 and 79

Close to monuments:

e.g. Castle of the Dukes of Mazovia in Czersk

The Koszary Arche Hotel is located in the centre of Góra Kalwiaria, only 

35 km to the south of Warsaw, 19 km from Piaseczno, 30 km from Grójec. 

Close localisation to Konstancin-Jeziorna (15 km) encourages to make 

use of local graduation towers. The location of the Koszary hotel is a 

perfect business meeting point as well as a comfortable place to relax 

during a business trip.
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ARCHE Sp. z o.o.

ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

tel.:  +48 22 319 80 80

e-mail: arche@arche.pl

www.arche.pl 

KOSZARY ARCHE HOTEL

ul. Dominikańska 11, 05-530 Góra Kalwaria

tel.: +48 22 375 90 35

e-mail: koszary@arche.pl  

www.koszaryarchehotel.pl
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