
Łódzki „Grand” to cieszący się najdłuższą historią i tradycją hotel w mieście. W 1888 roku 
łódzki fabrykant Ludwik Meyer w miejscu istniejącej od 1882 roku fabryki wyrobów wełnia-
nych otworzył Hotel „Grand”. W latach 1912-1913 obiekt powiększono i zmodernizowano 
– nadany mu wtedy wygląd zewnętrzny został zachowany do dziś.

W swoich murach gościł świat businessu i sztuki prężnie rozwijającego się miasta, dorów-
nując standardem bogatego wyposażenia najbardziej ekskluzywnym wnętrzom Europy.
Wnętrza przepięknych sal restauracyjnych „Malinowej” i „Złotej” oraz pokoje hotelowe 
gościły m.in. Henryka Sienkiewicza, Helenę Modrzejewską, Jana Kiepurę, Stefana Jaracza, 
Kornela Makuszyńskiego, Władysława Broniewskiego, Zofię Nałkowską, Jana Brzechwę, czy 
Krzysztofa Pendereckiego. Hotel „Grand” zyskał sobie również miano „Hotelu Filmowego”, 
goszcząc w swoich apartamentach sławnych aktorów i reżyserów: Romana Polańskiego, 
Andrzeja Wajdę, Krzysztofa Zanussiego, Kirka Douglasa, czy Davida Lyncha. Szczególna 
przyjaźń Hotelu z niektórymi gośćmi zaowocowała powstaniem apartamentów imiennych: 
Krystyny Jandy, Beaty Tyszkiewicz, Marka Konrada, Janusza Gajosa, Daniela Olbrychskiego, 
Jerzego Stuhra, Jana Machulskiego, Artura Rubinsteina.
Hotel przy ulicy Piotrkowskiej 72 od 129 lat tworzy historię dawnej i obecnej Łodzi, zapew-
niając swym gościom komfort i unikalny klimat.



W Hotelu Grand znajdą Państwo 89 tradycyjni wyposażonych pokoi: 

•	  7 Apartamentów
•  14 pokoi typu Studio
•  27 pokoi dwuosobowych
•  41 pokoi jednoosobowych

Wszystkie pokoje wyposażone są  m.in. w TV, radio, minibar, suszarkę do włosów 
oraz bezprzewodowe łącze internetowe. 
Ponadto Hotel Grand posiada dwie wspaniałe, stylowe sale restauracyjne  
„Malinową” i „Złotą”. W hotelowej restauracji serwowane są dania kuchni pol-
skiej w nowoczesnym wydaniu. Restauracja oferuje również bogatą kartę win 
włoskich z ponad 200 etykietami.

Dla Uczestników Konferencji „Otorynolaryngologia 2017” przygotowaliśmy
ofertę specjalną obowiązującą w terminie 01 – 03.03.2017r

Cena	pokoju	ze	śniadaniem:
•	 pokój	jednoosobowy	-	149	zł	/	dobę
•	 pokój	dwuosobowy	-	199	zł	/	dobę
•	 pokój	typu	studio	dla	trzech	osób	-	249	zł	/	dobę
•	 apartament	dla	dwóch	osób	–	280	zł	/	dobę

Cena	pokoju	bez	śniadania:
•	 pokój	jednoosobowy	-	110	zł	/	dobę
•	 pokój	dwuosobowy	-	121	zł	/	dobę
•	 pokój	typu	studio	dla	trzech	osób	-	132	zł	/	dobę
•	 apartament	dla	dwóch	osób	–	202	zł	/	dobę

Ponadto proponujemy Państwu rabat w wysokości 10% w restauracjach hotelo-
wych oraz barze hotelowym.
Do dyspozycji Gości pozostaje parking monitorowany - niestrzeżony w cenie  
40 zł/doba. Portierzy hotelowi służą pomocą w odprowadzeniu samochodu na 
parking. Istnieje również możliwość bezpłatnego postoju samochodu przed  
Hotelem na ul. Piotrkowskiej, ale dostępność tych miejsc jest ograniczona.
 
Rezerwacji dokonywać można na hasło „Laryngologia”
telefonicznie pod numerem 42 633 99 20
mailowo na adres grand@hotel.com.pl
faxem pod numer 42 633 78 76.
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Serdecznie	zapraszamy


