
1. Parador de Guadelupe, Hiszpania. XV w. Szpital Êw. Jana Chrzciciela. Niezwyk∏y hotel urzàdzony w oazie zieleni, spokoju i pi´kna 
oferuje ponad 80 miejsc w dawnych celach zakonnych. Standard czterogwiazdkowy zapewnia wszelkie luksusy ∏àcznie z basenem. 
Fot. Paradores de Turismo.

1. Parador de Guadelupe, Spain. An extraordinary hotel – a fifteenth-century hospital of St. John the Baptist –  designed in a green oasis.
Tranquillity and beauty, with more than eighty beds in former monastic cells. The four-stars standard guarantees a luxurious stay, including 
a swimming pool. Photo: Paradores de Turismo.
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HOTELE W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

Wostatnich latach w Europie obserwuje si´
gwa∏towny wzrost liczby organizacji zrzeszajà-

cych hotele Êwiadczàce us∏ugi w obiektach zabyt-
kowych1. Dlaczego tak si´ dzieje?

Wielu zarówno nowych w∏aÊcicieli, jak i dzie-
dziców zabytkowych rezydencji – poszukujàc êró-
de∏ finansowania jak˝e kosztownego utrzymania 

i piel´gnacji obiektów – zdecydowa∏o si´ zainwesto-
waç w hotelarstwo, stanowiàce w pewnym sensie
kontynuacj´ i rozwini´cie funkcji mieszkalnej pe∏nio-
nej od wieków przez ten typ budynków. Dodatkowà
zach´t´ stanowi fakt, ˝e dzia∏alnoÊç hotelarska
przynosi zdecydowanie wi´ksze wp∏ywy i du˝y
splendor.

KRAJOBRAZY
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W warunkach gospodarki wolnorynkowej coraz
bardziej zorientowanej na gwarancj´ jakoÊci i ekono-
mizacj´ procesów produkcji, promocji i dostaw us∏ug
hotelarstwo w obiektach zabytkowych musi byç kon-
kurencyjne w stosunku do dobrze zorganizowanych 
i sprawnie dzia∏ajàcych ∏aƒcuchów hotelowych.
Stawianie hoteli sieciowych i zabytkowych rezyden-
cji goÊcinnych w roli konkurentów na pierwszy rzut
oka wydaje si´ niedorzeczne, jeÊli bierzemy pod uwa-
g´ jedynie klienta indywidualnego. Wtedy wnioski na-
suwajà si´ same – zlokalizowane na obszarach wiejs-
kich dwory, pa∏ace i zamki adresujà swe us∏ugi do
ró˝nych segmentów rynku, o zró˝nicowanych ocze-
kiwaniach. Sytuacja przestaje byç oczywista, jeÊli

spróbujemy przeanalizowaç oferty skierowane do grup
konferencyjnych, b´dàcych zarówno dla jednego, jak
i drugiego typu hoteli priorytetowym segmentem ryn-
ku. Praktyka wskazuje, ˝e dla grup konferencyjnych
mniej istotna jest lokalizacja, natomiast pierwszorz´d-
nego znaczenia nabierajà atrakcyjnoÊç obiektu, jego
wyró˝niajàca si´ na rynku oferta, wysoka jakoÊç us∏ug
oraz coraz cz´Êciej agresywny marketing us∏ugodawcy.

Ogromnà pomocà w efektywnym konkurowaniu
z hotelarskimi gigantami dla w∏aÊcicieli obiektów za-
bytkowych przystosowanych do przyjmowania goÊci
jest tworzenie organizacji, które stajà si´ ambasado-
rami wspólnych interesów, sprzyjajà skutecznej pro-
mocji i utrzymaniu lojalnych klientów. 

2. Parador de Ávila mieÊci si´ w pa∏acu z XVI w., wkomponowany w mury miejskie miasteczka Avila. Eleganckie pokoje, pi´kne dekoracje,
∏o˝a z baldachimami i wyszukane doznania gastronomiczne – to wszystko tworzy uniaklny klimat obiektu. Fot. Paradores de Turismo.

2. Parador de Avila is situated in a sixteenth-century palace, blended with the defensive walls of the town of Avila. Sophisticated rooms, beau-
tiful interior decoration, canopy beds and a refined cuisine contribute to creating a unique ambience. Photo: Paradores de Turismo.
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3. Zamek Glin Castle po∏o˝ony nad brzegiem rzeki Shannon w po∏udniowo-zachodniej
Irlandii. Od 700 lat pozostaje w r´kach jednej rodziny, oferujàc zaledwie 15 pokoi 
w cenach 280-440 euro. Fot. Ireland Blue Book.

3. Glin Castle lies on the River Shannon in south-western Ireland. The property of a single
family for 700 years, it contains 15 exquisite hotel rooms (280-440 Euro). Photo: Ireland
Blue Book.

Organizacje tego typu wa˝ne sà tak˝e dla klienta,
stanowià bowiem gwarancj´ wysokiej jakoÊci us∏ug.
GoÊcie korzystajàcy z hoteli sieciowych, narzekajàc
niekiedy na ich jednolitoÊç, jednoczeÊnie cenià sobie
w∏aÊnie wysoki standard, który owa jednolitoÊç za-
pewnia. W przypadku hoteli w zabytkach, które nie
sà tworzone z „jednej sztancy”, szansà na pozyskanie
wymagajàcego klienta mo˝e byç przynale˝noÊç do
organizacji skupiajàcej tego typu obiekty, która
swym autorytetem gwarantuje oczekiwany przez
klienta poziom us∏ug. Przynosi ona równie˝ inne
korzyÊci, takie jak:
q wspólny marketing s∏u˝àcy zracjonalizowaniu ko-

sztów i podniesieniu skutecznoÊci reklamy;
q wspólny system rezerwacji umo˝liwiajàcy przeka-

zywanie sobie goÊcia „z ràk do ràk”, co zapobiega

niu z wartoÊciami chronionymi dla potomnych. 
Organizacje zrzeszajàce zabytkowe obiekty hote-

larskie mo˝na podzieliç na stowarzyszenia narodowe,
ponadnarodowe i parahotelarskie, przy czym z punk-
tu widzenia ochrony i opieki nad zabytkami te ostat-
nie wydajà si´ mieç szczególne znaczenie.

Organizacje narodowe

na terenach uznanych za historycznie wa˝ne i 46 w no-
wych budynkach). Has∏o przewodnie organizacji: „Ja-
koÊç, urok, historia”(Quality, Charm, History), zosta∏o
obecnie zastàpione przez „Tysiàc doznaƒ, jedno miej-
sce” (Paradores – a thousand sensations, a single place).

Swojà misj´ Paradores definiuje w szeÊciu 
punktach:
q dba∏oÊç o wysokà jakoÊç produktu hotelarskiego 

jako wyró˝nika turystyki hiszpaƒskiej na Êwiecie;
q wspomaganie rewitalizacji budynków historycz-

nych oraz ich konserwacja i utrzymanie dla po-
tomnych;

q rozwój turystyki na obszarach ubogich i s∏abo roz-
wini´tych zgodnie z ideà rozwoju zrównowa˝o-
nego i poszanowaniem dla Êrodowiska oraz akty-
wizacja gospodarcza regionów; 

Paradores de Turismo Net-
work of Spain (Hiszpania)
jest jednà z najstarszych i naj-

jego ucieczce do konkurencji;
q wymiana doÊwiadczeƒ na kon-

gresach i konferencjach organi-
zowanych przez stowarzyszenie 
sprzyjajàca podnoszeniu jakoÊci;

q pomoc i doradztwo ze strony 
organizacji;

q wspó∏tworzenie atrakcyjnych
produktów turystycznych, jak
choçby szlaków tematycznych; 

q wzrost presti˝u obiektu.
Europejskie zrzeszenia hoteli 

w obiektach zabytkowych majà
zró˝nicowany charakter – od lokal-
nego po mi´dzynarodowy – i nie
mniej zró˝nicowane cele oferty,
które spina wspólna cecha – potrze-
ba zapewnienia goÊciom prze˝yç 
estetycznych i emocjonalnych p∏y-
nàcych z obcowania z materià his-
torycznà. Na prze˝ycia te sk∏adajà
si´: mo˝liwoÊç poznania historii 
i kultury odwiedzanego miejsca,
aura niepowtarzalnoÊci miejsca 
i poczucie presti˝u osiàganego
dzi´ki bardzo osobistemu obcowa-

Idea si´ga 1910 r., w którym markiz de la Vega In-
clan otrzyma∏ od rzàdu hiszpaƒskiego zadanie stwo-
rzenia infrastruktury turystycznej, s∏u˝àcej wygodzie
turystów i dzi´ki temu pozytywnemu budowaniu wi-
zerunku Hiszpanii za granicà. Sieç zosta∏a ostatecznie
za∏o˝ona w 1926 r. i stanowi∏a w∏asnoÊç paƒstwowà.
G∏ównà ideà tego pionierskiego projektu by∏a rewi-
talizacja obiektów zabytkowych le˝àcych z dala od
ucz´szczanych szlaków turystycznych, jak równie˝
rozwój zacofanych regionów i stworzenie bazy no-
clegowej w zabytkach na trasach turystycznych. Jako
pierwszy otwarty zosta∏ Parador de Gredos – królew-
ski Dom MyÊliwski, który zainaugurowa∏ dzia∏alnoÊç
9 paêdziernika 1928 r.

Obecnie sieç obejmuje 86 obiektów (14 zamków,
12 klasztorów, 7 pa∏aców, 4 zabytkowe domy, 3 obiekty

bardziej znanych organizacji zrzeszajàcych obiekty
zabytkowe – rezydencje i klasztory po∏o˝one na Pó∏-
wyspie Iberyjskim, w których Êwiadczone sà us∏ugi
noclegowe.
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dzia∏ania na rzecz dywersyfikacji oferty i ulepsze-
nia turystycznego wizerunku Hiszpanii;

q uczynienie powy˝szych przedsi´wzi´ç na tyle 
dochodowymi, aby przynosi∏y zyski zarówno
paƒstwu, jak i zaanga˝owanym udzia∏owcom oraz 
zaspokaja∏y oczekiwania hiszpaƒskiego spo∏e-
czeƒstwa. 
Zgodnie z tym przes∏aniem stowarzyszenie k∏a-

dzie g∏ówny nacisk na nast´pujàce obszary kontaktu
goÊcia z obiektem:
q zapewnienie turystom unikalnoÊci prze˝yç i do-

znaƒ zarezerwowanych niegdyÊ dla przedstawi-
cieli klas wy˝szych; 

q utrzymanie najwy˝szej z mo˝liwych jakoÊci us∏ug, 
dostosowanych do potrzeb ka˝dego klienta, oraz 
wyjàtkowej dba∏oÊci o detale i Êrodowisko natu-
ralne; choç hotele nie stronià oczywiÊcie od no-
woczesnych technologii, czyniàcych pobyt w nich 
wygodnym i godnym zapami´tania, priorytetem 
jest jednak poszanowanie zabytku i jego klimatu;

q rozwijanie gastronomii opartej na potrawach re-
gionalnych i tradycyjnych, jako istotnego elemen-
tu oferty hotelowej, bez pomijania jednak nad-
zwyczaj ekskluzywnych nowoÊci;

q promocja tradycyjnej kuchni regionalnej poprzez 
poszukiwanie i odtwarzanie zabytkowych przepi-
sów oraz dzia∏ania na rzecz wzrostu spo˝ycia pro-
duktów lokalnych; 

q poszerzanie wiedzy i ÊwiadomoÊci dotyczàcej 
atrakcji naturalnych i kulturowych Hiszpanii oraz

4. Hotel du Château de Maulmont, France. A former royal hunting lodge located just a step away from Lyons. Excellent French cuisine served
in an oak-panelled dining room. An ideal spot for lovers of golf, horseback riding, and mountain biking. Photo: European Castle Heritage.

4. Hotel du Château de Maulmont, Francja. Dawna królewska rezydencja myÊliwska po∏o˝ona o krok od Lyonu. Doskona∏a francuska kuch-
nia, serwowana w wyk∏adanej d´binà jadalni. Idealne miejsce dla mi∏oÊników sportów – golfa, jazdy konnej, rowerów górskich. Fot. European
Castle Heritage.
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q wyszukana oferta towarzyszàca: sporty tradycyj-
nie uznawane za arystokratyczne – golf, tenis, jaz-
da konna; nowoczesne zmagania podnoszàce po-
ziom adrenaliny – quady, nurkowanie, wspinaczka;
propozycje dla smakoszy kultury duchowej – kon-
certy, wystawy i plenery.
Do sieci Paradores, poza zabytkowymi, nale˝à

obecnie równie˝ obiekty nowoczesne, których loka-
lizacja i jakoÊç Êwiadczonych us∏ug stojà na unikal-
nym poziomie.

Propozycje turystycznych w´drówek przy udziale
zrzeszonych hoteli stanowià istotnà cz´Êç oferty sto-
warzyszenia. Do najciekawszych promowanych przez
Paradores szlaków nale˝à: 

Szlak Zielonej Hiszpanii (The Green Spain
Route) zapewnia kontakt z kulturà i kuchnià pó∏noc-
nej Hiszpanii. Biegnie wzd∏u˝ ca∏ego pó∏nocnego
wybrze˝a, od Pirenejów po Galicj´, poÊród wspa-
nia∏ych nadmorskich krajobrazów.

Srebrny Szlak (The Silver Route) – szlak, zna-
ny ju˝ w czasach rzymskich, prowadzi z pó∏nocy na
po∏udnie, obejmujàc swym zasi´giem wa˝ne histo-
rycznie miejsca Hiszpanii.

Szlak do Santiago (The Road to Santiago) – to
trasa pielgrzymkowa wiodàca ze wschodu na zachód
do znanego sanktuarium Santiago de Compostella.

Szlak Pirenejski (The Pyrenees Route) prze-
biega przez najpi´kniejsze zakàtki Pirenejów, doliny,
klasztory i miasteczka.

Szlak Królewskich Klasztorów (Royal Monas-
teries Route) prowadzi przez centralnà Hiszpani´.
Klasztory fundowane przez monarchów hiszpaƒskich
pe∏nià obecnie funkcje nie tylko oÊrodków kultu, ale
równie˝ wspania∏ych muzeów, oddajàcych doskona-
le ducha czasów, z których pochodzà.

Szlak Maestrazgo (The Maestrazgo Route)
obejmuje swym zasi´giem najwspanialsze zabytki
regionu Maestrazgo, po∏o˝onego we wschodniej
Hiszpanii.

Palace Route) obejmuje najwa˝niejsze królewskie
pa∏ace i ogrody Hiszpanii. 

Najlepszym wskaênikiem efektywnoÊci wysi∏-
ków, podejmowanych przez organizacj´, sà wyniki
finansowe (zysk operacyjny wyniós∏ 206 mln euro 
w 1999 r., 222 mln euro w 2000 r. i 236 mln euro 
w 2001 r.). Ob∏o˝enie hoteli utrzymywa∏o tendencj´
wzrostowà (1999 – 72 proc., 2000 – 75 proc., 2001 –
77 proc.) przy 60-proc. udziale goÊci hiszpaƒskich2.

Stowarzyszenie Estancias de España, mimo nie-
wiele mniejszej liczby zrzeszonych obiektów (58 ho-
teli i 10 restauracji), dzia∏a z du˝o mniejszym rozma-
chem ni˝ konkurencyjne Paradores. W obiektywnej
ocenie jest to organizacja bardziej wyspecjalizowana,
poniewa˝ – w odró˝nieniu od Paradores – wszystkie
skupione w niej obiekty majà wy∏àcznie wyraê-
nie historyczny charakter, o wybitnie regionalnym
odcieniu.

5. Parador de Carmona, górujàca ponad równinami nad rzekà
Corbonà arabska forteca z XIV w. zaadaptowana z du˝ym
smakiem na cele hotelarskie, oferuje zapierajàce dech w piersi
panoramy, niemal z ka˝dego pomieszczenia. Nastrojowe, 
jasne sypialnie sà ciekawie dekorowane. Fot. Paradores de
Turismo.
5. Parador de Carmona. This fourteenth-century Arabian
fortress, towering over the Carmona river, has been adapted
tastefully for the purposes of a hotel and offers breathtaking
views from almost every interior. Spacious period rooms 
feature original decorations. Photo: Paradores de Turismo.

Szlak Bia∏ych Miast (The White Towns
Route) wiedzie przez lÊniàce w s∏oƒcu i poÊwia-
cie ksi´˝ycowej miasta i wioski Andaluzji.

Szlak Rzymskiej Andaluzji (Roman
Andalusia Route) prowadzi turystów wzd∏u˝ –
si´gajàcej rodowodem antyku – Via Augusta,
która ∏àczy Rzym z prowincjà Andaluzji.

Szlak Pa∏aców Królewskich (The Royal
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6. Dunbrody House to dwór z lat 30. XIX w. prowadzony przez rodzine Dundon. Ciekawe wn´trza, kominki opalane torfem i Êniadania ser-
wowane a˝ do po∏udnia sk∏adajà si´ na indywidualny klimat rezydencji. Wielokrotnie nagradzanà gastronomia serwuje dania nowoczesnej
kuchni irlandzkiej, na podstawie której stworzono „Akademi´ mi∏oÊników jedzenia” zapraszajàcà na weekendowe kursy gotowania. 
Fot. Ireland Blue Book.
6. Dunbrody House. A manor house from the 1830s, managed by members of the Dundon family. Original interiors, peat-burning fireplaces
and breakfast served until noon create the inimitable climate of this country residence. The manorial kitchen – winner of numerous awards,
serves contemporary Irish cuisine; it also inspired the “Food Lovers Academy” – guests are invited for weekend cooking classes. 
Photo: Ireland Blue Book.

portugalskiej atmosferze. Ma ona nieco krótszà
histori´ od Paradores, bo si´gajàcà 1942 r., kiedy
to Antonio Fero, poeta i urz´dnik paƒstwowy, wpad∏
na pomys∏ stworzenia sieci obiektów noclegowych
o wiejskim charakterze, po∏o˝onych w spokoj-
nych miejscach, emanujàcych urokiem i prostotà.
Jako pierwsza powsta∏a Santa Luzia Pousada w El-
vas. Organizacja zrzesza obecnie ponad szeÊçdzie-
siàt unikalnych obiektów noclegowych i, podob-
nie jak jej hiszpaƒski pierwowzór, k∏adzie wyraê-
ny nacisk na lokalizacj´, atmosfer´ obiektu i wy-
szukanà kuchni´. 

Pousadas podzielone zosta∏y na dwie klasy:
q obiekty historyczne oferujàce mo˝liwoÊç za-

mieszkania w zamkach, klasztorach i fortecach;
q obiekty regionalne – wspó∏czesne, ale usytuo-

wane na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo 
lub historycznie.

Cz∏onkowie sto-
warzyszenia muszà
dbaç o wysokà ja-
koÊç us∏ug, opar-
tych na ciep∏ej, ty-
powo portugalskiej
goÊcinnoÊci i mo˝li-
woÊci rozsmakowa-
nia si´ w atmosferze
i specjalnoÊciach 
regionu, w którym 
obiekt si´ znajduje.
Specjalnà uwag´
Pousadas de Portu-
gal przywiàzuje do
zadowolenia graczy
w golfa i atrakcji
zwiàzanych z upra-
wianiem tego wy-
szukanego sportu, 
w tym licznych
turniejów.

Pousadas de Portugal (Por-
tugalia) jest organizacjà, któ-
ra z za∏o˝enia skupia ma∏e
obiekty o domowej, typowo
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Pousadas, podobnie jak hiszpaƒskie Paradores,
promujà równie˝ trasy turystyczne, dajàce szans´ po-
znania portugalskiej kultury i nietuzinkowej kuchni.
Do najciekawszych nale˝à trasy: zamków i fortec
(g∏ównie dla rodzin z dzieçmi); konwentów i klasz-
torów; smaków sera; potraw z chleba; 1001 sposo-
bów na ryb´; „d∏ugiego ˝ycia” portugalskich win.

Châteaux & Hotels de
France (Francja) powsta-
∏o w 1975 r. W 2004 r.

zrzesza∏o 526 obiektów zabytkowych, pe∏niàcych
funkcje hotelarskie i gastronomiczne. Oferowa∏y one
11 142 pokoje (jeden obiekt dysponowa∏ Êrednio
22 pokojami) po przeci´tnej cenie utrzymujàcej si´
na poziomie 128 euro. Celem w∏aÊcicieli obiektów,
zrzeszonych w stowarzyszeniu, jest zapewnienie go-
Êciom niezapomnianego wypoczynku w niepowta-
rzalnym, historycznym otoczeniu.

Wa˝nym kryterium doboru hoteli do Châteaux 
& Hotels de France stanowi urok obiektu i goÊcin-
noÊç we francuskim stylu. Ponadto ka˝dy z obiektów
przed przystàpieniem do stowarzyszenia i póêniej –
podczas regularnych audytów – poddawany jest Êcis-
∏ym kontrolom, które majà wykazaç, czy spe∏nia on
przynajmniej trzy z pi´ciu warunków, uznanych za klu-
czowe przez t´ organizacj´. Wymagane kryteria to:
budynek o unikalnym charakterze, pe∏ny komfort, go-
ÊcinnoÊç odczuwana od samego progu, wyjàtkowe oto-
czenie i lokalizacja, wytworna kuchnia francuska opar-
ta na lokalnych produktach i tradycyjnych recepturach.

Standard obiektów jest klasyfikowany w skali od
dwóch do pi´ciu i oznaczony – zamiast gwiazdkami
– he∏mami rycerskimi. Dodatkowym wyró˝nikiem
obiektów s∏ynàcych ze szczególnie wykwintnej 
kuchni sà jeden lub dwa z∏ote widelce. 

Pride of Britain (Wielka Brytania)
konkuruje wiekiem z Paradores.
Pierwszy katalog tej organizacji zosta∏
wydany w 1921 r. W 2001 r. zrzeszo-
nych w niej by∏o 31 najlepszych
brytyjskich hoteli zlokalizowanych 

w obiektach zabytkowych. Pride of Britain dysponu-
je równie˝ pociàgiem turystycznym oraz w∏asnymi
statkami.

Stowarzyszenie dumnie informuje, ˝e w czasach
wszechobecnych przemian stanowi jednà z niewielu
instytucji, która wykorzystuje nowoczesnoÊç u∏atwia-
jàcà ˝ycie goÊciom w sposób eliminujàcy ingerencj´ 
w wartoÊci najcenniejsze – tradycj´ i histori´. Jako
znaki szczególne, wyró˝niajàce obiekty nale˝àce do
Pride of Britain, wymieniane sà: unikalna goÊcinnoÊç,
tradycyjny angielski komfort, atrakcyjne po∏o˝enie,
sielskoÊç otoczenia, delikatna ekscentrycznoÊç.

Nat´˝enie po˝àdanych cech w poszczególnych
obiektach, decydujàce o ich pozycji w hierarchii
stowarzyszonych hoteli, odzwierciedla kolor lwa –
symbolu organizacji. 

Oferta hoteli skierowana jest g∏ównie do goÊci
spragnionych wypoczynku i relaksu, a tak˝e mi∏o-
Êników przyrody i ekskluzywnych sportów.

ofertà ucieczki od pe∏nej stresu i poÊpiechu codzien-
noÊci. Najbardziej eksponowanà korzyÊcià wynika-
jàcà z pobytu w obiektach stowarzyszenia jest 

Gast im Schloss (Niemcy) od
ponad czterdziestu lat Êwiadczy
swoje us∏ugi hotelarskie w za-
bytkach, przyciàgajàc goÊci
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wypoczynek w izolacji od wspó∏czesnego Êwiata, 
w którym obowiàzuje zasada „szybciej, wy˝ej, lepiej”.

Dumà 22 hoteli, skupionych w organizacji w 2004 r.,
sà nowoczesne idee realizowane w ponadczasowo pi´k-
nym otoczeniu. Podobnie jak pozosta∏e tego rodzaju
stowarzyszenia, Gast im Schloss opracowa∏o w∏asny
system oznaczania jakoÊci Êwiadczonych us∏ug.
Cz´Êç noclegowà okreÊla skala od dwóch do pi´ciu
koron, a cz´Êç gastronomicznà – od dwóch do pi´ciu
kielichów.

starszych i najbardziej nobliwych w Irlandii. 
Zrzesza g∏ównie dwory wiejskie i zamki rozpro-

szone w ca∏ym kraju, jak równie˝ najlepsze restau-
racje o wyszukanej ofercie. Proponuje goÊciom po-
znanie wysublimowanych uroków wiejskiej Irlandii
w postaci zakwaterowania w pe∏nych dystynkcji
obiektach oraz ekskluzywnej kuchni. Stowarzyszenie
oferuje goÊciom o zró˝nicowanych pasjach i zainte-
resowaniach pomoc doradców, którzy polecajà im
stosowne obiekty.

nych i noclegi w miejscach niezwyk∏ych za-
równo w miastach, jak i na wsi. Stowarzysze-
nie zrzesza wy∏àcznie po∏o˝one we W∏oszech
obiekty najwy˝szej klasy, które swà niezwy-
k∏oÊç zawdzi´czajà rodzimej kulturze i historii.
Organizacja ma ÊwiadomoÊç swego udzia∏u
w ochronie dziedzictwa narodowego. K∏adzie
nacisk na niepowtarzalnoÊç miejsc i Êwiad-
czonych w nich us∏ug, których nieod∏àcznym
elementem jest ciep∏a, domowa atmosfera.

Stowarzyszenie wk∏ada wiele wysi∏ku
w zach´cenie goÊci do odchodzenia od turys-
tyki masowej i zwiedzania z wykorzystaniem
zrzeszonych obiektów – ma∏o znanej w∏oskiej
prowincji. 

7. Doskona∏a lokalizacja Barberstown Castle – zaledwie pó∏godziny drogi od
lotniska, jak równie˝ centrum Dublina – sprawia, ˝e ten XIII-wieczny zamek
cieszy si´ du˝à popularnoÊcià. Ka˝dy z 59 pokoi cechuje indywidualna 
stylistyka i pamiàtki po s∏awnych osobach, które w nich przebywa∏y na
przestrzeni ostatnich 700 lat. Sypialnie wyposa˝one w zabytkowe meble,
oferujà jednoczeÊnie najwy˝szy komfort. Fot. Ireland Blue Book.

7. The convenient location of Barberstown Castle – only half an hour from the
airport and the City centre of Dublin – is the reason for the popularity of this
thirteenth-century castle. Each of the 59 rooms is individually decorated, and
features souvenirs of assorted celebrities who have stayed there in the past
seven centuries. The bedrooms, outfitted with period furniture, offer modern
comfort. Photo: Ireland Blue Book.

Abitare la Storia (W∏ochy),
za∏o˝one w 1995 r., kieru-
je ofert´ do goÊci preferu-
jàcych podró˝e z dala od
utartych szlaków turystycz-

Ireland’s Blue Book of
Country Houses and
Restaurants (Irlandia)
to organizacja reklamu-
jàca si´ jako jedna z naj-
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Historic Hotels of America (USA) jest du˝ym 
i pr´˝nie dzia∏ajàcym stowarzyszeniem hoteli 
w obiektach zabytkowych. Jego poczàtki si´gajà
1989 r., w którym 32 w∏aÊcicieli takich obiektów
zdecydowa∏o si´ na zespolenie dzia∏aƒ. Zrzesza ono
obecnie ponad 170 hoteli funkcjonujàcych w bu-
dynkach, istniejàcych ponad pi´çdziesiàt lat i uzna-
nych za zabytkowe. Organizacja przewidywa∏a, ˝e 
w 2002 r. w 31 500 pokojach znajdzie nocleg ponad
10 mln goÊci. Historic Hotels of America znane sà 
ze swojej historycznej spójnoÊci, atrakcyjnoÊci archi-
tektury i znaczàcego wk∏adu w ochron´ amerykaƒ-
skiego dziedzictwa.

Countryside Hotels (Szwecja)
skupia 37 obiektów zlokalizowa-
nych w najpi´kniejszych zakàtkach
Szwecji. Wszystkie cechujà si´
wyjàtkowym, indywidualnym uro-
kiem. Sà wÊród nich ma∏e zabytko-

we rezydencje, stare gospody oraz nowoczesne oÊ-
rodki po∏o˝one w górach. Organizacja jako swoje naj-
mocniejsze strony wymienia wyjàtkowà dba∏oÊç o wy-
sokà jakoÊç Êwiadczonych us∏ug, ˝yczliwoÊç i per-
fekcyjnà obs∏ug´. Standard us∏ug gwarantujà skom-
plikowane procedury kontrolne, punktujàce poszcze-
gólne rodzaje dzia∏alnoÊci hotelarskiej. Wszystkie
obiekty majà szerokà ofert´ us∏ug towarzyszàcych.
Nastawione sà na mi∏oÊników czynnego wypoczyn-
ku, ceniàcych polowania, jazd´ konnà i rowerowà,
kajaki, golfa, windsurfing, rafting. 

8. Po∏o˝ony wÊród lasów zamek Glin Castle zaprasza goÊci do
bogato dekorowanych wn´trz z irlandzkimi meblami i malarstwem.
Kuchnia oparta na starych irlandzkich recepturach korzysta z pro-
duktów pochodzàcych z okolicznych farm i warzyw z zamkowego
ogrodu. Fot. Ireland Blue Book.

8. Woodland Glin Castle welcomes its guests in opulently decorat-
ed interiors displaying original Irish furnishing and paintings.The
hotel kitchen serves dishes based on Old Irish recipes, prepared
with fresh produce provided by the local farms and vegetables from
the Castle garden. Photo: Ireland Blue Book.
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ograniczeniami bywajà nadmiernie wybuja∏a fantaz-
ja klienta lub pomys∏y sprzeczne z obowiàzujàcym
prawem. Oferta jest imponujàca. Obejmuje szeroki
zakres us∏ug, w∏àcznie z profesjonalnym fotogra-
fem, pojawieniem si´ pana m∏odego na bia∏ym ru-
maku i sporzàdzeniem drzewa genealogicznego
paƒstwa m∏odych. A oto przyk∏adowe scenariusze:
q w stylu Camelota – zapewnia rycerskie atrakcje –

intrygi, bijatyki i nocnà wypraw´ do lasu na za-
r´czyny nimf;

q wiktoriaƒski – oferuje dostojeƒstwo i powag´; 
trzeba uwa˝aç, aby królowa nie by∏a zmuszona do 

rezydencjach, ale z ich wykorzystaniem konstruuje
swój produkt. Firma organizuje Êluby w oprawie his-
torycznej. W ofercie znaleêç mo˝na zarówno gotowe
programy, jak i ich elementy, z których narzeczeni
mogà skorzystaç, planujàc przebieg wymarzonej uro-
czystoÊci. Organizatorzy zaznaczajà, ˝e jedynymi

Jako podsumowanie rozwa˝aƒ na
temat organizacji narodowych
warto wspomnieç British Heri-
tage Weddings, które, co prawda,
nie zajmuje si´ zrzeszaniem hote-
li zlokalizowanych w zabytkowych

9. Ogromnà atrakcjà Parador de Carmona jest wspania∏e atrium ze s∏ynnà fontannà Mudejar. SpecjalnoÊcià lokalnej kuchni sà kuropatwy 
i szpinak na ostro, a ca∏oÊç serwowana w jednej z najpi´kniejszych jadalni we wszystkich Paradores. Fot. Paradores de Turismo.

9. The celebrated attraction of Parador de Carmona is a magnificent atrium with the famous Mudejar  fountain. The speciality of the local cui-
sine are partridges and spicy spinach served in one of the most beautiful dining rooms of the Parador hotels. Photo: Paradores de Turismo.
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dziedzictwa kulturowego poprzez jego komercyjne
wykorzystanie. Obecnie skupia 472 obiekty z 50.
krajów (Europa – 339, Ameryka Pó∏nocna – 64,
Ameryka Ârodkowa – 10, Ameryka Po∏udniowa – 6,
Bliski Wschód – 5, Afryka – 25, Azja i Oceania –
23). Definiuje swojà misj´ jako rozwijanie pot´gi
ekonomicznej i kulturowej niezale˝nych hoteli histo-
rycznych zrzeszonych pod egidà Relais & Châteaux.
Filozofià firmy obowiàzujàcà od 1954 r. i odwzoro-
wujàcà oczekiwania goÊci jest skupienie si´ na tzw.
5C: Courtesy, Charm, Character, Calm and Cuisine
(kurtuazja, urok, indywidualny charakter, spokój,
kuchnia).

Stosunkowo ma∏e obiekty (Êrednio 29 pokoi) za-
pewniajà indywidualne podejÊcie do goÊci i dyskret-
ny urok z nutkà snobizmu. Ob∏o˝enie hoteli wynosi∏o
w 2003 r. Êrednio 58 proc., przeci´tna cena za pokój
– 279 euro, przeci´tny pobyt goÊci – 2,65 dnia. Oko∏o
81 proc. goÊci przybywa∏o do obiektów w celach
wypoczynkowych.

Specjalna oferta stowarzyszenia zwiàzana jest 
z tematyka kulinarnà i obejmuje kursy sztuki kuchen-
nej na ró˝nych poziomach (od podstawowego po
szkolenia na szefa kuchni). 

Dobór i weryfikacja kandydatów na cz∏onków sto-
warzyszenia prowadzone sà bardzo starannie. Muszà
spe∏niaç nast´pujàce warunki:
q realizowaç zasady zawarte w „5C”, zachowy-

waç szacunek do wartoÊci uznawanych przez orga-
nizacj´ za nadrz´dne, czyli do tradycji i nowo-
czesnoÊci oraz indywidualnego podejÊcia do
goÊci, 

q prowadziç wysokiej jakoÊci restauracj´,
q dysponowaç mniejszà liczbà pokoi ni˝ 100,
q funkcjonowaç pod zarzàdem jednej osoby przynaj-

mniej przez rok, 
q nie nale˝eç do sieci konkurencyjnej,
q wp∏aciç op∏at´ wpisowà w wysokoÊci 10 000 euro 

i rocznà w wysokoÊci 11 000-15 000 euro.

Federation Europeenne D’Heber-
gement Historique – Europejska
Federacja Hoteli Historycznych ma
siedzib´ we W∏oszech. Obejmuje
ponad 800 zabytków skupionych 
w mniejszych organizacjach zabyt-
kowych hoteli (Countryside Hotels,

Relais & Châteaux (Francja) – sto-
warzyszenie rozpocz´∏o Êwiadczenie
us∏ug hotelarskich najwy˝szej jakoÊ-
ci w roku 1954. Jego celem od po-
czàtku dzia∏alnoÊci by∏a ochrona

skarcenia niestosownie zachowujàcego si´ dwo-
rzanina;

q szekspirowski – zak∏ada wykorzystanie rekwizy-
tów i scenariuszy powszechnie znanych sztuk. 
M∏odzi mogà odegraç romans w stylu Romea 
i Julii ze szcz´Êliwszym tym razem zakoƒczeniem, 
a Êwie˝o poÊlubiony m∏odzieniec mo˝e spróbowaç 
poskromiç z∏oÊnic´, jeÊli taka jego wola i ochota;

q wikiƒski – stworzony z myÊlà o mi∏oÊnikach 
„mocnych wra˝eƒ”. Sednem programu jest walka 
o wybrank´ lub wybranka, porwanych przez 
wrogie plemi´, póêniej pozostaje ju˝ tylko Êwi´-
towaç zwyci´stwo mi∏oÊci przy miodzie pitnym 
i pieczeni z ro˝na;

q szkockie – umo˝liwia weselnikom przywdzianie 
tradycyjnych kiltów, pi´knych, choç szorstkich
okryç z okolic pe∏nego tajemnic, pachnàcego
wrzosem Loch Ness;

q w stylu dynastii Tudorów – zapewnia powiewne 
szaty i drogocennà koron´, afirmacj´ radoÊci 
w atmosferze dni Dobrej Królowej Bess – kobiety, 
która wiedzia∏a jak rzàdziç;

q druidzki – proponuje przypiecz´towanie mi∏oÊci
w cichym królestwie Matki Ziemi, udzia∏ w ry-
tuale, w którym ogromnà rol´ odgrywajà kamien-
ne kr´gi, sierpy i zio∏a; 

q w stylu restytucji – zach´ca do dystyngowanego 
powrotu w czasy, gdy miecz wewn´trznych nie-
pokojów uleg∏ pot´dze w∏adzy monarszej;

q w stylu renesansu – z∏otego wieku kultury, sztuki 
i filozofii. Wraz z triumfem nowej cywilizacji roz-
poczyna si´ nowy rozdzia∏ ˝ycia. 

Organizacje mi´dzynarodowe

Wi´kszoÊç organizacji hotelarskich zrzeszajàcych
obiekty zabytkowe ma charakter paneuropejski,
a w niektórych przypadkach nawet globalny.
Spektrum idei, które przyÊwiecajà zrzeszeniom, jest
bardzo szerokie. Cz´Êç stowarzyszeƒ stawia wy∏àcz-
nie na historycznà atrakcyjnoÊç, wysoki standard i cie-
kawe otoczenie obiektów, inne grupujà je wokó∏ kon-
kretnej myÊli przewodniej lub idei produktu, takiej
jak romantyczna atmosfera, cisza, Êluby w zamkach,
konferencje. Wtedy te˝ wymagania sà zdecydowanie
bardziej sprecyzowane i ÊciÊlej przestrzegane.

Do paƒstw najliczniej reprezentowanych w orga-
nizacjach mi´dzynarodowych nale˝à te najwi´ksze, 
o du˝ych tradycjach szlacheckich: Francja, Niemcy,
Anglia, W∏ochy.

Szwecja; Abitare la Storia, W∏ochy; Châteaux et
Hotels, Francja; Estancias de España, Hiszpania;
Hosterias Reales, Hiszpania; Danske Slotte & Her-
regaarde, Dania; Irleand’s Blue Book, Irlandia;
Associacao Portuguesa de Tourismo de Habiatacao,
Portugalia; Schlosshotels Herrenhauser, Austria;
Pride of Britain, Wielka Brytania). 

Organizacja ma g∏´bokà ÊwiadomoÊç, ˝e przy-
czynia si´ do ocalania dla potomnych dziedzictwa
rezydencjonalnej Europy, m.in. dzi´ki udost´pnia-
niu turystom zabytków najpi´kniejszych jej za-
kàtków. 
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tów, po∏o˝onych w 12 krajach europejskich (Aus-
tria, Belgia, Szwajcaria, Czechy, Niemcy, Francja,
W´gry, W∏ochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia,
Szwecja). Swoje credo „dom z dala od domu” orga-
nizacja przybli˝a klientom za pomocà sentencji
Margaret Mitchell: Daj ka˝demu z dni szans´, aby
by∏ najlepszym dniem twojego ˝ycia.

Romantik Hotels & Restaurants
International jest du˝ym mi´-
dzynarodowym stowarzyszeniem,
grupujàcym w 2003 r. w∏aÊcicieli 
ok. 200 romantycznych obiek-

wa˝ skupia nie tylko obiekty austriackie, ale równie˝
po∏o˝one na ziemiach nale˝àcych kiedyÊ do cesarst-
wa, np. w Czechach, na W´grzech i w pó∏nocnych
W∏oszech. Organizacja k∏adzie g∏ówny nacisk na
ochron´ dziedzictwa i tradycji, a dopiero w nast´pnej
kolejnoÊci na dostarczanie ekskluzywnych prze˝yç
goÊciom hotelowym.

Wymagania stawiane obiektom-kandydatom sà
wysokie i dotyczà trzech g∏ównych zagadnieƒ: 
q zachowania historycznego charakteru, podkreÊla-

nego ciàg∏ymi zabiegami w∏aÊcicieli; 
q utrzymania wysokiej jakoÊci oraz zindywidualizo-

wanej obs∏ugi;
q wykreowania rozpoznawalnej marki (logo umiesz-

czone na budynku, w materia∏ach promocyjnych 
oraz we w∏asnych katalogach). 

Aby wejÊç do stowarzyszenia, niezb´dna jest tak˝e
rekomendacja innych jego cz∏onków. 

Organizacja skupia 43 hotele i 4 restauracje.
Promuje oferty hoteli zwiàzane z weselami, zacho-
waniem zdrowia i rekreacjà, grà w golfa, sportami
zimowymi oraz konferencjami, a tak˝e pakiety
wycieczkowe „Romantik Old World”. Szacunkowe
statystyki potwierdzajà, ˝e 40 proc. goÊci stanowià
Niemcy, 30 proc. Austriacy, 30 proc. turyÊci z innych
krajów Europy i krajów zamorskich. 

Schlosshotels Herrenhauser
(Austria), utworzone w 1965 r.
na zamku Leonsteain, jest przy-
padkiem szczególnym, ponie-

10. Pa∏ac w Kobylnikach wyglàda jak przeniesiony prosto z bajki – wie˝e, wie˝yczki, brak tylko ksi´˝niczki... Rozleg∏y park podzielony sy-
stemem stawów z wysepkami i altankami tworzy pi´knà sceneri´ o ka˝dej porze roku. W pa∏acu zachowa∏y si´ wspania∏e piece. Fot. R. Rouba.

10. Kobylniki Palace seems to have been transferred straight from a fairy tale – towers, turrets... only an enchanted princess is missing.
The sprawling park, crisscrossed by a network of ponds with islets and gazebos, forms a beautiful backdrop the whole year long. The Palace
interiors feature impressive tile stoves. Photo: R. Rouba.
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Holandii (3), Niemiec (43), Austrii (8), Szwajcarii (32),
W∏och (10), Hiszpanii (4) i Andory (1). Zamys∏ 

Silencehotel International stwo-
rzone zosta∏o z myÊlà o mi∏oÊnikach
autentyzmu, komfortu i prostoty. 
W 2003 r. zrzesza∏o 265 hoteli po-
∏o˝onych g∏ównie na terenie Francji
(147 obiektów), a tak˝e Irlandii (2),
Wielkiej Brytanii (3), Belgii (9), 

Priorytetowym celem organizacji jest zatem za-
pewnienie goÊciom dobrego samopoczucia i umo˝li-
wienie oderwania si´ od codziennoÊci dzi´ki ofercie
zak∏adajàcej nowoczesnoÊç w tradycyjnej oprawie,
perfekcyjnà obs∏ug´ oraz dodatkowe atrakcje.
Charakterystycznà cechà obiektów jest to, ˝e pro-
wadzà je sami w∏aÊciciele, co sprzyja zachowaniu
domowej atmosfery, tak odmiennej od hotelowej
anonimowoÊci. Nacisk na rol´, jakà odgrywajà w∏a-
Êciciele, znajduje odzwierciedlenie w katalogu sto-
warzyszenia, w którym przy ka˝dym z obiektów fi-
guruje zdj´cie w∏aÊciciela. 

Za kryteria decydujàce o uzyskaniu cz∏onkostwa
w organizacji przyj´to: 
q historyczny charakter budynku, 
q rodzinne zarzàdzanie, 
q unikalnà stylistyk´ wn´trz, 
q kuchni´ opartà na regionalnych specja∏ach.

Organizacja przyj´∏a za∏o˝enie, ˝e subiektywna
kategoryzacja obowiàzujàca w poszczególnych kra-
jach nie oddaje najistotniejszej cechy, a mianowicie –
charakteru obiektów. Na w∏asne potrzeby prowadzi
wi´c oznaczenia „stopnia romantycznoÊci” za pomo-
cà trzech kolorowych kluczy – zielonego, niebies-
kiego i ˝ó∏tego, a obiektom, które zdoby∏y nagrody 
w konkursach kulinarnych lub zosta∏y wyró˝nione
przez najs∏ynniejsze przewodniki gastronomiczne,
przyznaje czerwonà czapk´ kucharskà. 

11. Zamek Kliczków to jeden z najwi´kszych tego typu obiektów w Polsce – mo˝e przenocowaç w nim oko∏o 200 goÊci. Jednà z najwi´kszych
atrakcji zamku jest fitness z bardzo ciekawie zaadaptowanà na basen uje˝d˝alnià, której przeszklona Êciana wychodzi na park. Fot. R. Rouba.

11. Kliczków Castle is one of the largest objects of its sort in Poland, with accommodation for about 200 guests. The attractions include a gym
with a swimming pool in an interior cleverly adapted from an old riding school – its glass wall faces the park. Photo: R. Rouba.
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pean Castle Heritage, oprócz hotelarskiej, pe∏ni
funkcje konferencyjne, muzealne, gastronomiczne

European Castle Heritage to mi´-
dzynarodowa organizacja, która
stawia sobie za cel stymulacj´
ochrony zamków, fortec i klaszto-
rów poprzez ich biznesowe, nieko-
niecznie hotelarskie, wykorzystanie.
77 zamków zrzeszonych w Euro-

oraz centrów winiarskich. Zamki po∏o˝one sà g∏ów-
nie w Niemczech oraz na W´grzech, we W∏oszech, 
w Luksemburgu, Polsce i Szwajcarii.

European Castle Heritage oferuje goÊciom ró˝ne
pakiety turystyczne. Jednym z nich sà wycieczki te-
matyczne z noclegami w zamkach, umo˝liwiajàce
przekraczanie granic paƒstw, kultur, doznaƒ i tradycji.

Najciekawszymi przyk∏adami szlaków turystycz-
nych sà:
q Trasa Smakoszy (w dwóch wariantach – 4 i 5 dni), 

prowadzi przez Holandi´, Niemcy i Luksemburg. 
Jej g∏ównà atrakcjà sà degustacje wykwintnych 
posi∏ków w znakomitych zamkowych restau-
racjach;

powo∏ania do ˝ycia stowarzyszenia (1968 r.) by∏ 
efektem przemyÊleƒ grupy hotelarzy, dotyczàcych
potrzeb wspó∏czesnych ludzi – zestresowanych i ˝y-
jàcych w nieustannym poÊpiechu. Sta∏ si´ te˝ odpo-
wiedzià na ten aspekt nowoczesnoÊci, który w odczu-
ciu twórców Silencehotel stanowi synonim brzy-
doty, bylejakoÊci i odhumanizowania codziennego
˝ycia. Jego przeciwieƒstwem, a zatem i celem orga-
nizacji jest zapewnienie goÊciom domowej atmo-
sfery i odpoczynku w nietypowym otoczeniu. 

Kluczowymi dla idei Silencehotel jest nie tyle
zabytkowoÊç obiektu, ile:
q naturalne i spokojne otoczenie zapewniajàce przy-

jaznà regeneracj´ si∏; 

q komfortowe budynki zaspokajajàce potrzeb´ ob-
cowania z pi´knem;

q goÊcinnoÊç b´dàca, podobnie jak w przypadku Ro-
mantic Hotels, pochodnà osobowoÊci w∏aÊcicieli;

q brak uniformizacji, nudy i monotonii. 
Stowarzyszenie, reklamujàce si´ has∏em Psssst...

Tutaj ukryte jest szcz´Êcie..., kreuje swój wizerunek
na tajemniczy, wyciszony, relaksujàcy. Standard
Êwiadczonych us∏ug oceniany jest za pomocà gwiaz-
dek (od dwóch do czterech).

q Szlak Winny (3 dni) wiedzie przez najs∏ynniejsze
niemieckie winnice zamkowe; goÊcie biorà udzia∏ 
w licznych degustacjach;

q Szlak Zamków nad Jeziorami (6 dni) prowadzi ze 
Szwajcarii przez W∏ochy do Austrii i obejmuje
wycieczki statkami;

q Âladami Cesarzowej Sisi (5 dni) wiedzie z Austrii 
na W´gry przez najs∏ynniejsze rezydencje zwià-
zane z osobà cesarzowej;

q Szlak Czterech Krajów (5 dni) to oferta wycieczki
z Niemiec przez Polsk´ i Czechy do Austrii. 
W Polsce przewidziane jest zwiedzanie i nocleg na 
zamku w Rydzynie.
Kilka kolejnych to szlaki regionalne, np. Saksoƒ-

ski, Dolin Kreichgau i Neckar.
Organizacja promuje pobyt w swoich obiektach

jako pomys∏ na oryginalny prezent. Dodatkowo
European Castle Heritage przygotowa∏o zestawienie
rezydencji najlepiej spe∏niajàcych wymagania na-
st´pujàcych produktów turystycznych:

12. OÊrodek konferencyjny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Zielonej Górze po∏o˝ony jest na urwistym brzegu Warty. W sk∏ad kompleksu
wchodzà: pa∏ac, dwie oficyny i tzw. Ba˝antarnia – uroczy domek z wie˝yczkà w parku. Fot. R. Rouba.

12. The Adam Mickiewicz University conference centre in Zielona Góra is situated on a steep bank of the Warta. The complex includes 
a palace, two outbuildings and the so-called  Pheasantry – a charming turret-topped residence standing in a park. Photo: R. Rouba 
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q Wyprawa w Przesz∏oÊç obejmujàca zamki, któ-
rych atmosfera umo˝liwia goÊciom prze˝ycie po-
dró˝y w czasie;

q Posmak Romantyzmu oferuje prawdziwym sma-
koszom wyszukane wina i potrawy w unikalnych 
wn´trzach; 

q Stylowe Imprezy umo˝liwiajà celebracj´ wyjàtko-
wych rodzinnych i firmowych okazji; 

q Romantyczne Âluby i Rocznice to oferta dla goÊci, 
którzy pragnà wejÊç w zwiàzek ma∏˝eƒski w iÊcie 
bajkowej scenerii;

q Królewskie Spotkania w specjalnie wytypowa-
nych miejscach przewidziano dla biznesmenów na 
konferencje i spotkania biznesowe;

Small Luxury Hotels of the World
to stowarzysznie, które powsta∏o 
w 1991 r. Zrzesza ma∏e, luksusowe
hotele na ca∏ym Êwiecie, w tym
wiele obiektów zabytkowych. W cià-
gu pierwszej dekady dzia∏alnoÊci

obj´∏o ponad 300 hoteli w 50. krajach. W czerwcu 
2004 r. otwarto pierwszy polski hotel nale˝àcy do
sieci Small Luxury Hotels. Jest nim „La Regina”
zlokalizowana w pa∏acu Przeêdzieckich w Warsza-
wie, przy ulicy KoÊcielnej 12.

Jako swój wyró˝nik organizacja traktuje: mo-
˝liwoÊç wyboru spoÊród wielu ró˝nego rodzaju
obiektów; bardzo wysokie standardy jakoÊci; ∏atwe 
i tanie rezerwacje z dowolnego zakàtka globu; ofert´
dla lubiàcych aktywny wypoczynek; nieustanne
dà˝enie do doskona∏oÊci.

q Doznania Kulturowe umo˝liwiajà pobyt w zam-
kach, odgrywajàcych w przesz∏oÊci znaczàcà rol´ 
w kulturowym rozwoju regionu;

q Rycerskie Sporty to wybrane obiekty oferujàce 
mo˝liwoÊç uprawiania, oprócz rycerskich zmagaƒ, 
ró˝nych rodzajów aktywnoÊci fizycznej;

q Bajkowy Relaks jest gwarancjà regeneracji si∏
w baÊniowym otoczeniu;

q Romantyka i Biznes promuje ide´ spotkaƒ bizne-
sowych i noclegów podczas podró˝y s∏u˝bowych 
w zrzeszonych zamkach. Przekonuje potencjal-
nych goÊci, ˝e warto nad∏o˝yç kilka kilometrów 
dla takich prze˝yç.

13. Pa∏ac w Mierz´cinie
ko∏o Dobiegniewa nale˝y
do firmy Novol, producen-
ta szpachlówek samocho-
dowych. Po∏o˝ony bardzo
malowniczo, na pofa∏do-
wanym terenie kompleks
zosta∏ poddany adaptacji
do pe∏nienia funkcji hote-
larskiej wraz z zabudowa-
niami gospodarczymi. Fot.
R. Rouba.

13. The palace in Mierz´cin
near Dobiegniewo is the
property of Novol, a com-
pany producing auto-
mobile putties. Picture-
squely located amidst
gently rolling hillocks, the
complex was adapted for
the purposes of a hotel.
Photo: R. Rouba.
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14. Zamek w Baranowie Sandomierskim, per∏a polskiego renesansu. Pokoje hotelowe – historyczne w zamku i nowoczesne w zupe∏nie prze-
budowanej stajni, wszystko na wysokim poziomie i o niesamowitym klimacie. Fot. R. Rouba.

14. Castle in Baranów Sandomierski – a pearl of the Polish Renaissance. The historical hotel rooms and modern accommodation in the total-
ly redesigned castle stable offer a high standard  and unequalled ambience. Photo: R. Rouba.

The Charming Hotels – stowarzy-
szenie powsta∏e w 1993 r., ma sie-
dzib´ we W∏oszech. Zrzesza ponad
60 nietypowych hoteli nie tylko 
w Italii, ale tak˝e innych krajach

Europy i w Ameryce. Wiele z nich funkcjonuje 
w zabytkowych rezydencjach. Z za∏o˝enia wszystkie
obiekty cz∏onkowskie muszà byç wyró˝niajàcym 
si´ elementem w krajobrazie i zachowywaç auten-
tycznà, ciep∏à, tradycyjnà goÊcinnoÊç. Jako cel prio-
rytetowy stowarzyszenie przyj´∏o afirmacj´ kul-
turowego aspektu hotelarstwa oraz uczynienie 
z podró˝y swoich klientów niezapomnianych doz-
naƒ, zwiàzanych z przemieszczeniem si´ w prze-
strzeni i czasie.

Reprezentacja polskich obiektów w stowarzy-
szeniach europejskich jest jak na razie niewielka. Od
d∏u˝szego czasu w European Castle Hotels zrzeszone
sà jedynie zamki w Rydzynie, Krasiczynie i Barano-
wie Sandomierskim, pa∏ac w Kraskowie i zameczek
myÊliwski w Promnicach.

Small Luxury Hotels w materia∏ach reklamo-
wych wyraênie zaznacza, ˝e oferta organizacji gwa-
rantuje równie wysokà jakoÊç us∏ug, jak sieci du˝ych
hoteli, zapewniajàc równoczeÊnie goÊciom niedo-
st´pne w nich unikalne atrakcje, a w∏aÊcicielom
obiektów stosownà niezale˝noÊç.

Organizacja dzieli stowarzyszone hotele na szeÊç
kategorii, wÊród których – oprócz hoteli miejskich
oraz nastawionych na sporty i prze˝ycie przygód –
wyst´pujà obiekty historyczne.
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ECOVAST k∏adzie du˝y nacisk na rozwój material-
ny i intelektualny obszarów wiejskich oraz spo∏ecznà
ÊwiadomoÊç wartoÊci dziedzictwa i potrzeb´ jego
ochrony.

Organizacje w Polsce
Zwi´kszajàca si´ rokrocznie w Polsce liczba zabyt-
kowych obiektów s∏u˝àcych jako baza noclegowa
zrodzi∏a pytanie o formy i mo˝liwoÊci wspólnej
dzia∏alnoÊci promocyjnej. Zaistnienie na mi´dzy-
narodowym rynku turystycznym wymaga oprócz
spójnoÊci samego produktu, tak˝e olbrzymich nak∏a-
dów finansowych na promocj´. W myÊl zasady „du˝y
mo˝e wi´cej” dzia∏ania takie, bardzo trudne w przy-
padku pojedynczego obiektu, stajà si´ realne, jeÊli
czynione sà wspólnymi si∏ami.

zachodzàcych na obszarach wiejskich, cz´sto 
przeprowadzanych ad hoc i bez g∏´bszej refleksji,
które zacierajà to, co najcenniejsze. Wa˝na jest tak˝e
troska o zachowywanie lokalnych tradycji i obycza-
jów oraz kultywowanie nieinwazyjnej turystyki.

pozyskiwanie funduszy na ochron´, konserwacj´ 
i rewaloryzacj´ zabytków. Czynione jest to na ró˝ne
sposoby: poprzez sk∏adki cz∏onkowskie, reklamy 
w wydawanym czasopiÊmie, pozyskiwanie funduszy
z teleturniejów, organizowanie wycieczek po obj´tych
opiekà zabytkach. Podobnie jak w przypadku Natio-
nal Trust, istotnà sferà dzia∏aƒ jest organizacja
funkcji wtórnej budowli przej´tych pod skrzyd∏a sto-
warzyszenia. Znaczna cz´Êç tego typu obiektów wy-
korzystywana jest jako baza noclegowa.

Organizacje parahotelarskie
Organizacje stricte hotelarskie majà na celu promocj´
i rozwój funkcji komercyjnych. Obok nich dzia∏ajà
stowarzyszenia, które na pierwszym miejscu stawiajà
ochron´ dziedzictwa kulturowego, a dzia∏alnoÊç 
ekonomicznà traktujà wy∏àcznie jako narz´dzie do
osiàgni´cia tego celu. 

National Trust jest organizacjà
brytyjskà, która powsta∏a w 1895 r.
w celu ochrony krajobrazu 
przed zakusami uprzemys∏awia-
nia. W krótkim okresie National

Trust oprócz ochrony krajobrazu przed antropo-
presjà roztoczy∏ równie˝ opiek´ nad rezydencjami.
Dynamiczny rozwój organizacja zawdzi´cza brytyj-
skiemu prawu spadkowemu, obcià˝ajàcemu znaczny-
mi podatkami proces dziedziczenia. Prawo to jedno-
czeÊnie zwalnia z tego obowiàzku w∏aÊcicieli, któ-
rzy przeka˝à swój majàtek na rzecz paƒstwa.
Rozwiàzanie to sta∏o si´ popularne wÊród w∏aÊcicie-
li pa∏aców, ch´tnie pozbywajàcych si´ swoich
olbrzymich rezydencji, na których utrzymanie w no-
wej rzeczywistoÊci gospodarczej nie mogli sobie po-
zwoliç. Przej´te rezydencje oddane zosta∏y w zarzàd
National Trust, które, poszukujàc nowych funkcji 
dla zabytków, rozwija w cz´Êci z nich dzia∏alnoÊç 
hotelarskà.

Deutsche Stiftung Denk-
malschutz powsta∏a w Niem-
czech 90 lat póêniej i jej
naczelnym celem sta∏o si´

15. Castle in Baranów Sandomierski, Gallery. A stroll down the
Gallery amidst views of Italian cities leave an unforgettable impres-
sion. Photo: R. Rouba.

15. Zamek w Baranowie Sandomierskim, Galeria. Spacer po
Galerii poÊród widoków miast w∏oskich pozostawia niezapomnia-
ne wra˝enia. Fot. R. Rouba.

ECOVAST jest organizacjà
o mi´dzynarodowym znaczeniu,
która na pierwszym miejscu sta-
wia równie˝ ide´ zrównowa˝o-
nego rozwoju i zachowania dla
potomnych wiejskiego dziedzic-
twa Europy. Misjà stowarzysze-
nia jest ∏agodzenie przemian
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16. Zamek w Baranowie Sandomierskim, sala tronowa. Fot. R. Rouba.

16. Castle in Baranów Sandomierski, Throne Room. Photo: R. Rouba.

Leisure & Heritage – Wypoczy-
nek w Zabytkach powsta∏o w ro-
ku 1997 w odpowiedzi na rosnàce
zapotrzebowanie na atrakcyjnà ba-
z´ noclegowà o wysokim stan-
dardzie. Zadaniem stowarzyszenia
mia∏a byç wspólna promocja

W latach 90. pojawia∏y si´ w Polsce ró˝ne po-
mys∏y promocji obiektów zabytkowych. Poczàtkowo
mia∏y one charakter wydawnictw folderowych adre-
sowanych do goÊci zagranicznych, promujàcych kil-
ka wybranych zabytków. Publikacje wydawane by∏y
pod szyldem ORBIS-u i Centralnego OÊrodka Infor-
macji Turystycznej. Jako przyk∏ad mo˝na wskazaç
„Mysterious Nights” prezentujàcy 22 zabytkowe
rezydencje, jeden klasztor i 10 zabytkowych hoteli

miejskich. Inne tego typu opracowania to: „Castles &
Palaces”, „Architecture in Poland”, „Poland – palaces
and castles”, „Poland incoming guide – a destination
for all four seasons”, jak równie˝ foldery promujàce
poszczególne regiony, w których zamieszczano in-
formacje o pojedynczych zabytkach Êwiadczàcych
us∏ugi hotelarskie. Wydawnictwa reklamowe z tam-
tego okresu (s∏aba jakoÊç druku, brak informacji 
o standardzie us∏ug i cenach) nie spe∏nia∏y wymagaƒ
stawianych obecnie materia∏om marketingowym.

Po prze∏omie ustrojowym podj´te zosta∏y dzia-
∏ania majàce na celu zintegrowanie polskiej bazy his-
torycznej. Jednà z takich akcji na poczàtku lat 90.
by∏o zlecenie przez Instytut Turystyki prof. A.S. Tre-
visowi sformu∏owania wytycznych, które pos∏u˝yç
mia∏y organizacji sieci „Polskie Paradores”. Powsta∏o
40-stronicowe opracowanie opisujàce polski rynek
hoteli zabytkowych, charakteryzujàce jego niedociàg-
ni´cia i wskazujàce kierunki dzia∏ania. Nie zosta∏o
jednak prze∏o˝one na j´zyk praktyki, pozosta∏o na
pó∏ce biblioteki Instytutu Turystyki. 
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zrzeszonych obiektów. Organizacja poczàtkowo roz-
wija∏a si´ dynamicznie, obejmujàc w krótkim czasie
oko∏o 80 cz∏onków, póêniej tempo znacznie spad∏o.
Obecnie w Leisure & Heritage zrzeszonych jest 
127 obiektów zabytkowych, w tym równie˝ zabytko-
wych hoteli miejskich. Ponad po∏ow´ stanowià
obiekty ma∏e oferujàce od 15 do 30 miejsc, a oko∏o
1/4 – od 30 do 50. Najwi´cej hoteli skupionych 
w Leisure & Heritage znajduje si´ w Wielkopolsce
(24), na Pomorzu (23), w centrum kraju (22), naj-
mniej na Warmii i Mazurach (5).

17. Pa∏ac Krasków. Bardzo wysoki poziom z adekwatnymi cenami. Fot. R. Rouba.

17. Palace Krasków. Extremely high standard at equally lofty prices. Photo: R. Rouba.

18, 19. Pa∏ac Krasków, apartamenty. Starannie odres-
taurowana rezydencja, p∏onàcy kominek w hallu.
Szczypty egzotyki dodajà malezyjskie drzwi do ∏azie-
nek zainstalowane w pokojach. Fot. R. Rouba.

18, 19. Palace Krasków, apartments. A carefully re-
stored restaurant, a blazing fireplace in the hallway, and
a touch of the exotica provided by the Malaysian doors
of the apartment bathrooms. Photo: R. Rouba.
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W 2002 r. zrzeszone obiekty dysponowa∏y ∏àcz-
nie 3243 miejscami noclegowymi i salami konferen-
cyjnymi na 6039 goÊci, które przynios∏y przychód
rz´du 52 mln euro3.

Stowarzyszenie pobiera od swoich cz∏onków
op∏aty roczne, których wysokoÊç uzale˝niona jest od
wielkoÊci obiektu. W przypadku najmniejszych (do
10 pokoi) op∏ata wynosi 2000 z∏ rocznie, obiekty po-
wy˝ej 50 pokoi p∏acà 4800 z∏. Pieniàdze te przezna-
czane sà na akcje promocyjne, m.in. katalog obiek-
tów, wydawany w wersjach: polskiej, angielskiej,

niemieckiej, a od 2004 r. równie˝ francuskiej. 
Planowane jest równie˝ wydanie folderu „Kuchnia
dworska i pa∏acowa” oraz otwarcie OÊrodka Eduka-
cyjnego, s∏u˝àce dokszta∏caniu kadr hoteli w zabyt-
kach. WÊród korzyÊci, którymi stowarzyszenie kusi
potencjalnych cz∏onków, wymieniane sà: wspólne po-
zyskiwanie klientów, zorganizowana promocja, udzia∏
w targach, stworzenie programu rozwoju hoteli histo-
rycznych na lata 2003-2013, doskonalenie personelu,
wycieczki studyjne dla kierownictwa, poÊrednictwo
w kontaktach ze stowarzyszeniami zagranicznymi4.

20. Zamek Kliczków w czasie adaptacji na obiekt hotelarski podniesiony zosta∏ z ruin w rekordowym tempie przez ekipy budowlane pracu-
jàce 24 godziny na dob´, przez siedem dni w tygodniu. Pomieszczenia ogólnodost´pne posiadajà wspania∏e piece, najwi´ksze wra˝enie robi
sala koncertowa z niepowtarzalnà stolarkà. Fot. R. Rouba.

20. At the time of their adaptation the ruins of Kliczków Castle were restored  at a record rate by constructors working on a 24-hour basis,
seven days a week. The accessible interiors boast of magnificent tile stoves - the greatest impression is made by the concert hall and its unique
joinery. Photo: R. Rouba .
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1. Artyku∏ jest fragmentem pracy doktorskiej autora, koƒczonej
obecnie na Uniwersytecie ¸ódzkim na Wydziale Nauk Geogra-
ficznych. Praca powstaje pod merytorycznà opiekà prof. dr. hab.
Stanis∏awa Liszewskiego.

2. Dane ze strony: www. parador. es

3. 52 mln euro z 3,2 tys. pokoi, „Âwiat Hoteli”, 2003, nr 9, s. 4. 

4. M. Burzec, Zabytki potrzebujà promocji, „Âwiat Hoteli”, 2003,

nr 10, s. 24-25.

Przypisy

Rafa∏ Rouba jest doktorantem Wydzia∏u Nauk Geogra-
ficznych Uniwersytetu ¸ódzkiego. Przez ostatnie lata pro-
wadzi∏ badania niemal trzystu pa∏aców, dworów i zamków
polskich pe∏niàcych funkcje hotelarskie oraz ich wp∏ywu
na otoczenie.
Adres autora: rafraf_pl@yahoo.com

Ostatnio stowarzyszenie zdecydowanie zmniej-
szy∏o zakres promowania swoich cz∏onków. O ile na
poczàtku mo˝na by∏o spotkaç stoiska organizacji na
targach turystycznych w Polsce i Europie, o tyle obec-
nie Leisure & Heritage nie zaznacza swej obecnoÊci 
na ˝adnej z du˝ych, liczàcych si´ imprez turystycz-
nych. Natomiast na skutek informacji o mo˝liwoÊci
pojawienia si´ silnej konkurencji w postaci nowego
stowarzyszenia „Hostea” podj´ta zosta∏a w mediach
zmasowana kampania promocyjna stowarzyszenia
Leisure & Heritage. Jednym z jej bardziej spektaku-
larnych objawów jest przygotowana wspólnie z przed-
stawicielstwem Polskiej Organizacji Turystycznej we
Francji wystawa fotografii autorstwa Zenona ˚ybur-
towicza, prezentujàca obiekty zabytkowe pe∏niàce
funkcj´ hotelarskà, w po∏àczeniu z promocjà polskiej
kuchni. Wystawa zosta∏a zainaugurowana wczesnà
wiosnà 2004 r. w Instytucie Polskim w Pary˝u. Na
swej trasie odwiedzi jeszcze Lyon, Albi, Dijon,
Loches, Arras, Lille i Lens.

Hostea – Per∏y Historycznej Polski planuje od pew-
nego czasu wejÊcie na polski rynek, ale szczegó∏y
jeszcze nie sà znane. Organizacja ma byç przeciw-
wagà dla Leisure & Heritage i ma skupiaç kilka-
dziesiàt najlepszych obiektów zabytkowych Êwiad-
czàcych us∏ugi hotelarskie.

W podsumowaniu warto zwróciç uwag´ na fakt, 
w jak wielu statutach omawianych organizacji pod-
kreÊlana jest potrzeba zachowania autentycznoÊci 
i historycznych walorów obiektów, stanowiàcych 
o wartoÊci miejsca. Kwestia ta bywa, niestety, nie-
kiedy lekcewa˝ona lub niedoceniana przez nowych
w∏aÊcicieli rodzimych zabytków. Wielu z nich nie
potrafi oprzeç si´ pokusie przesadnej modernizacji 
i odnawiania obiektów, nie rozumie, ˝e to w∏aÊnie
„dawnoÊç” hotelu jest i b´dzie w przysz∏oÊci naj-
wa˝niejszà kartà w marketingowym przetargu.

Ochrona dziedzictwa – dworów, zamków, rezy-
dencji pa∏acowych – wymaga szukania dla nich 
nowych funkcji i nowych form promocji. Mo˝e 
wi´c warto analizowaç doÊwiadczenia innych, by 
na podstawie dobrych i sprawdzonych wzorców
budowaç w∏asne koncepcje w∏àczania zabytków we
wspó∏czesnà, polskà i europejskà rzeczywistoÊç.

21. Hotel NOMA Residence. Zameczek MyÊliwski, Promnice.
Choç trudno uwierzyç, ta oaza ciszy, spokoju i luksusu, znajdujàca
si´ w lesie i nad wodà, jest w samym centrum Górnego Âlàska.
Malowniczy szachulcowy pa∏acyk myÊliwski goszczàcy wysokiej
klasy hotel z wielokrotnie nagradzanà kuchnià. Fot. R. Rouba.

21. Hotel NOMA Residence  – Hunting Lodge –  Promnice. This
oasis of serenity and luxury in the midst of a forest is incredibly 
situated in the very centre of Upper Silesia. The picturesque hunt-
ing lodge contains a high-standard hotel with a unique, award-
-winning restaurant and a heated swimming pool. Photo: R. Rouba.
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Hotels are becoming a popular way of revitalising
historical objects, particularly prominent in the

case of palaces, manor houses and castles, whose
peripheral localisation frequently proves to be an
obstacle in endowing them with a contemporary
function. Hotel services, conceived as a derivative
function of residences, appear to be an excellent solu-
tion which continues and develops the role which
such buildings had been playing for centuries. 

During the age of the free market economy,
increasingly focused on guaranteeing quality, the
economisation of production, promotion and the sup-
ply of services, hotels situated in historical objects
must tackle the competition of well-organised and
effective hotel chains. 

Joint promotion and the retention of loyal clients
thanks to efficient organisations of hotels and
historical monuments, have proven to be helpful in
effective rivalry with the hotel-industry giants. 

The organisations in question are also satisfying
for the clients, since they guarantee a high standard of
services. Guests benefiting from hotel networks com-
plain about  uniformity, but at the same time express
their appreciation for the high standard ensured by
precisely that feature. In the case of untypical hotels

located in historical monuments, the process of 
winning over clients ascribes essential importance 
to membership in an organisation of historical 
residences offering hotel services, whose authority
guarantees the maintenance of the advertised level of
services. 

European associations of hotels in historical
objects vary  from local to international, as do their
offers which share, however, a single trait – the need
to assure aesthetic and emotional experiences as-
sociated with contact with historical substance. The
latter involves acquaintanceship with the given 
locality, the creation of a unique ambience, and 
an offer to experience prestige attained by personal
contact with values protected for the sake of  future
generations. 

Finally, organisations of historical hotels can be
divided into national, supranational and para-hotel
enterprises, with the latter apparently ascribed partic-
ular priority from the viewpoint of the protection of,
and care for historical monuments. 

The article is a fragment of a Ph.D dissertation being written under the
supervision of Prof. Dr. hab. Stanis∏aw Liszewski at ¸ódê University
(Department of Geographic Sciences). 
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