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 Niemcy to fascynujące miejsce odwiedzenia. Wiele 
zabytków w Berlinie uosabia wspólną tożsamość kraju, 
takie jak Brama Brandenburska, Reichstag i Potsdamer 
Platz. W kierunku granicy z Francją w Nadrenii 
Północnej – Westfalii można zwiedzać miejsca, które 
przechowują historię zachodnich Niemiec, takie jak 
katedra w Akwizgranie, opactwo cesarskie w Corvey 
oraz zamki Augustusburg i Falkenlust. W całym kraju, 
w Saksonii, miejsca takie jak Zwinger i Kościół św. 
Mikołaja reprezentują dziedzictwo wschodnich rubieży 
Niemiec. Bawaria, południowy region Niemiec, oferuje 
swoje własne idylliczne atrakcje, w tym zamek 
Neuschwanstein, miasto Bamberg i rezydencję 
Würzburg. Regiony przybrzeżne, takie jak Hamburg, 
mają lokalizacje będące kroniką komercyjnej 
przeszłości kraju, takie jak Speicherstadt i 
Kontorhausviertel. 
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  5-Star Hotel: Adlon Kempinski 

  

 Boutique Hotel: Mandala 

  

 Cheap Hotel: Hotel Mani 

  

 Family Hotel: Hollywood Media 

  

 Hotel Pool: Hotel Oderberger 

  

 Near Airport: Steigenberger  

 Hotel 

 Train Station: Motel One 
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HISTORYCZNE HOTELE 
W NIEMCZECH 
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 Zum roten Bären w Fryburgu 
Bryzgowijskim jest nie tylko najstarszym 
hotelem w Niemczech, ale również w 
Europie. Działał on bowiem już w 1120 roku, 
chociaż udowodniono iż fundamenty 
postawiono jeszcze przed powstaniem 
miasta. Choć hotel był wielokrotnie 
przebudowywany, wciąż zachowały się w nim 
oryginalne średniowieczne piwnice. 
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HOTEL 
MAXIMILIAN’S 
  Zbudowany między XIV a XVII wiekiem, historia 
hotelu Maximilian sięga czasów wielkich innowacji 
artystycznych i naukowych.  

 Najwcześniejsze znane wzmianki o hotelu 
Maximilian pochodzą z późnego średniowiecza, 
kiedy to budynek zadebiutował na ulicy Maximilian 
w Augsburgu w 1377 roku. Ale hotel zyskał lokalną 
sławę sto lat później, gdy grupa mnichów 
abisyńskich przybyła do miasta zimą z 1495 roku. W 
ramach długiej pielgrzymki przez Europę udali się 
do Augsburga. Podczas gdy wszyscy inni odprawili 
mnichów, karczmarz hotelu Maximilian dał im 
schronienie. Gdy następnej wiosny mnisi wyjeżdżali, 
podobno kazali im namalować portrety na tablicy 
umieszczonej tuż za karczmą. 

  W XVIII i XIX wieku Drei Mohren Hotel szybko stał 
się popularnym miejscem wypoczynku dla 
czołowych monarchów, arystokratów i 
intelektualistów kontynentu. 
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Hotel Adlon zawdzięcza swoją nazwę swojemu pierwotnemu 
właścicielowi, Lorenzowi Adlonowi, który zainwestował 20 
milionów złotych marek i dwa lata w stworzenie hotelu, który 
po raz pierwszy został otwarty 23 października 1907 roku. 

Pierwszym (i najbardziej lojalnym) gościem hotelu Adlon był 
cesarz Wilhelm II, ostatni cesarz Niemiec. Jego pragnienie i 
prośba bycia pierwszym gościem, który wejdzie do hotelu, 
zostało uhonorowane w dniu jego otwarcia. Traktował Hotel 
Adlon jak jeden ze swoich pałaców. Zapłacił nawet hotelowi 
roczną pensję (jedna równowartość 75 000 euro), aby 
zapewnić, że zawsze będą dostępne pokoje dla jego 
osobistych gości na żądanie. 
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SO/ BERLIN DAS STUE 
  Historia SO/ Berlin Das Stue sięga 1938 roku, kiedy Dania utworzyła nową ambasadę w tętniącej życiem 

berlińskiej dzielnicy ambasad. Architekt Johann Emil Schaudt nadzorował jego budowę, czerpiąc 
inspirację z architektury neoklasycznej. Schaudt zaprojektował przyszły Das Stue w stylu nawiązującym 
do niemieckich domów towarowych, z zakrzywioną fasadą frontową, pokrytą kaskadowymi balkonami. 
Budowa Das Stue zajęła Schaudtowi dwa lata, który następnie przekazał go rządowi duńskiemu w 1940 
roku. Dania odzyskała budynek po II wojnie światowej, stwierdzając, że został uszkodzony na początku 
konfliktu. Rząd duński przeprowadził następnie remont konstrukcji w 1947 r., ponownie wykorzystując 
miejsce jako konsulat. Budynek służył jako Ambasada Królewska Danii przez następne 38 lat, dopóki 
Duńczycy nie sprzedali go na mieszkania komunalne pod koniec lat 70. XX wieku. Firma, która nabyła 
budynek, pozwoliła mu jednak popaść w ruinę. Na szczęście urzędnicy miejscy uratowali teren w 1983 
roku, przekształcając go w rozległy kompleks biurowy. Trzy lata później Deutsche Bundespost 
(niemiecka poczta) i Deutsche Telekom zaczęły wykorzystywać to miejsce jako miejsce szkoleń dla 
kadry kierowniczej. Das Stue w końcu stał się hotelem w 2009 roku, przechodząc masową renowację pod 
przewodnictwem Axthlem Architects, firmy architektonicznej z siedzibą w Poczdamie. Firma dodała do 
Das Stue nowoczesne, trapezowe skrzydło, które łączy się bezpośrednio z jego pierwotną strukturą. 
Axthlem Architects zintegrowali ostre kąty w całym nowoczesnym skrzydle, które zapewniło przestrzeni 
współczesne zakwaterowanie i piękne widoki na pobliski Tiergarten. W historycznej części budynku 
firma skrupulatnie zachowała swoje tradycyjne detale tak bardzo, jak to możliwe. SO/ Hotels and Resorts 
— spółka zależna AccorHotels — obecnie zarządza tym cudownym zabytkowym hotelem jako 
luksusowym „SO/ Berlin Das Stue”. 
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 Ten wspaniały pałac został pierwotnie 
zbudowany na polecenie Augusta II Mocnego, 
który był królem Polski przez większą część 
początku XVIII wieku. Król August specjalnie 
przeznaczony dla Taschenbergpalais, z 
którego miała korzystać Anna Constania von 
Brockdorff. Constania zyskała władzę i 
reputację dzięki wczesnemu małżeństwu, 
które przyniosło jej tytuł „baronowej”, który 
była w stanie przekształcić w ośmioletnią 
pozycję jako oficjalna kochanka króla. Po tym, 
jak zaangażowanie w lokalną politykę 
kosztowało ją przychylność polityczną 
zarówno u króla, jak i miasta, Anna została 
wygnana w 1713 r., a pałac przeszedł na 
własność państwa. 
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 Reichshof Hamburg, Curio Collection by Hilton została zbudowana w 
latach poprzedzających I wojnę światową, która była erą zdefiniowaną 
przez jej ekonomiczny dobrobyt, artystyczną ekspresję i polityczne 
intrygi. 

  
Od początku był największym i najnowocześniejszym hotelem 
swoich czasów w Niemczech i jednym z największych hoteli w 
Europie. 

 Bieżąca woda, prąd, połączenia telefoniczne i prywatne łazienki 
wyznaczyły nowe, przełomowe standardy w niemieckim 
hotelarstwie.  

 W czasie II wojny światowej budynek uległ częściowemu zniszczeniu, 
co doprowadziło do pierwszej z wielu renowacji. Hotel przeszedł 
ostatnią renowację 17 lipca 2015 r., kiedy to został ponownie otwarty 
pod nową nazwą – Reichshof Hamburg, Curio Collection by Hilton – 
oraz pod nowym kierownictwem.  
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 Zbudowany w latach 1896-1900 budynek pierwotnie służył 
jako Królewska Bawarska Poczta. Działała oddzielnie od 
reszty niemieckiego systemu pocztowego – znana jako 
„Deutsche Reichspost” – i była najważniejszym centrum 
dystrybucji poczty w całym Królestwie Bawarii. Urzędnicy 
rządowi później zjednoczyli Królewski Urząd Pocztowy 
Bawarii z resztą niemieckiego systemu pocztowego w 
Republice Weimarskiej. Lokalny rząd Bawarii kontynuował 
eksploatację budynku jako urzędu pocztowego przez kilka 
następnych dziesięcioleci, aż do 1993 roku. 

  W ostatnich latach Sofitel zaczął eksploatować budynek jako 
część swojej linii światowej klasy luksusowych hoteli. Aby 
uczynić budynek bardziej atrakcyjnym dla nowoczesnej 
publiczności, AccorHotels zatrudnił lokalnych architektów 
Freda Angerera i Geralda Hadlera do renowacji całej 
konstrukcji. Angerer i Hadler nadzorowali prace remontowe 
w latach 2002-2004, otwierając plan pięter, aby wprowadzić 
nowe przestronne przestrzenie, które następnie ozdobili 
awangardową architekturą. Sofitel wykorzystał również talent 
architekta wnętrz Haralda Kleina do przeprojektowania 
hotelowych pokoi gościnnych. Harald oparł się na 
współczesnym francuskim stylu architektonicznym, aby 
zbudować nowe pokoje, w tym dziesięć nowych 
apartamentów o tematyce historycznej. Obecnie znany jako 
„Sofitel Munich Bayerpost”. 
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SPECJALNE HOTELE 
W NIEMCZECH 

14 



HOTEL V8 

 Mieści się w budynku Bauhausu z 1928 roku, 
który sąsiaduje ze starym lotniskiem na 
południe od Stuttgartu. Jest to idealne miejsce 
dla osób, które oddają cześć na ołtarzu auta. 
Otoczony klasycznymi samochodami, 
będziesz spać słodko w myjni samochodowej, 
garażu, stacji benzynowej, kinie drive-in lub 
w innym pokoju tematycznym. Każda z nich 
jest starannie wyposażona w oryginalne 
części, narzędzia i znaki, a także stoły, sofy i 
inne meble wykonane z przetworzonych 
części samochodowych.  
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 Innym miejscem w Niemczech, które można spędzić noc, jest Iglu-Dorf, na 
szczycie największego alpejskiego szczytu w kraju - Zugspitze o wysokości 
2962 metrów. Wioska składa się ze skupiska połączonych ze sobą kopuł 
śnieżnych, które co roku są odbudowywane, pokrywając nadmuchiwane 
balony śniegiem. Niektórzy śpią do sześciu osób, ale większość to 
"romantyczne igloo" dla dwojga, z futrzanymi rzutami i rzeźbionymi 
ścianami. Do rozgrzewki jest sauna i jacuzzi, ale nie ma bieżącej wody. 
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 Każdy pokój w hotelu Propeller Island City 
Lodge jest podróżą do wyjątkowego, 
surrealistycznego i lekko niegodziwego świata. 
Pozostawienie tu na uboczu oznacza budzenie 
się na suficie, w wyściełanej zieloną skórą celi, 
klatce lwa lub latającym łóżku. Właściciel Lars 
Stroschen, artysta i kompozytor, sam 
zaprojektował i wykonał wszystkie meble i 
oprawy, tworząc zlewozmywaki z beczek z 
piwem, krany z zaworów grzejnikowych i 
podstawy stołowe z pni drzew. Zabierz swoją 
wyobraźnię, ale nie spodziewaj się obsługi 
pokoju, telewizora czy poduszek. 
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HOTEL IM WASSERTURM 

 Kolonia to miasto określane przez wodę, najsławniej przez potężny Ren i wynalazek 
w 1709 roku wody kolońskiej (dosłownie "woda z Kolonii"). A tu znajduje się Hotel 
im Wasserturm, uderzający designerski hotel w niegdyś największej w Europie 
wieży ciśnień. Zaprojektowany przez brytyjskiego architekta Johna Moore'a, 34-
metrowa cylindryczna ceglana konstrukcja otwarta w 1872 roku, została zniszczona 
podczas II Wojny Światowej, a następnie marnowała się przez dziesięciolecia, aż 
przekształciła się w hotel w 1990 roku. Wyszukana fasada, z wieloma pasmami 
łukowatych okien, sprytnie ukrywa swój prozaiczny pierwotny cel. 
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HOTEL 
BAUMHAUSHOTEL 

 Położony jest w gęstym lesie tuż przy niemiecko-
polskiej granicy i wygląda jak Brigadoon. Jest nie 
mniej szalony i magiczny. Pozostając tutaj, dzielisz 
jeden z dziewięciu czarująco usianych drzew, 
domostw z lokalnymi duchami o imionach takich 
jak Judka Troll i Fiona Elf. Każdy lubi dekorować 
swoje sanktuarium nieco inaczej, czy to za 
pomocą klawiszy, łyżek czy guzików, więc weź ze 
sobą mały prezent, aby dostać się do dobrych 
łask gospodarza. W końcu zapewniają one 
ogrzewanie elektryczne, toaletę i różne funkcje 
rozrywkowe, takie jak balkon, hamak lub piec 
opalany drewnem. Hotel położony jest około 15 
km na północ od Görlitz i stanowi część 
kulturalnego parku rozrywki Einsiedel, leśnego 
placu zabaw z restauracją, sauną, ogrzewaną 
drewnem wanną z hydromasażem (zwaną także 
"garnkiem kanibalskim") oraz zwierzętami na 
dziobie. 
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HOTEL ALCATRAZ  

 Pierwotnie obiekt był prawdziwym zakładem karnym, aż do 
momentu jego zamknięcia gdy 2 prawników postanowiło 
zainwestować ok. 2 miliony euro, by wybudować hotel w jego 
miejsce. Najprostsze pokoje znajdują się w starej celi 
komórkowej i płynnie odtwarzają doświadczenie więzienia z 
małymi, zakratowanymi oknami, grubymi drzwiami, stalowymi 
ramami i toaletami w komórkach. Dla tych, którzy uważają ten 
zestaw za zbyt ograniczajacy, dostępne są również standardowe 
nowoczesne pokoje z prywatnymi udogodnieniami. 
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 Poza zwykłymi pokojami hotel 
Lindenwirt w Rüdesheim nad 
Renem oferuje także nocleg w 
sześciu gigantycznych beczkach 
po bursie. Każda z beczek raz 
zawierała około 6000 litrów 
fermentującego soku z 
winogron, a nazwa pochodzi od 
słynnych lokalnych winnic, 
takich jak Rüdesheimer 
Rosengarten i Martinthaler 
Wildsau. 
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DZIĘKUJĘ ZA 
OGLĄDANIE 
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 https://de.wikipedia.org/wiki/Zum_roten_B%C3%A4ren 

 https://santorinidave.com/berlin-hotel-
map?fbclid=IwAR3K9tXQdTS5_xtvF6MjBbpuu1PiwMxW2eMwdTprRck5RwCOehX
4yHXLc4I 

 https://www.historichotels.org/destinations/germany.php?fbclid=IwAR1Ywwm8_H
cvfA1McLOoe3kc-efKnLM2_FoihOnmNhT0eoC9KaFIHinKV7U 

 Ku  

 Family 
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