
Our objective was to create a unique place on the map of 
Kraków, which would be characterised by an excellent lo-
cation, uncommon views and flexible arrangement of space.
A place, which would fit the work-life balance strate-
gy in a natural manner; spacer that would allow you to 
use resources and would stimulate willingness to work 
and creativity by itself - that is how the Vistula Business 
Garden came to be.
Vistula Business Garden is an unconventional office 
building located at Marii Konopnickiej Street and the 
Vistula Boulevards. The office space has been placed on 
six storeys, and the presence of the Wawel Royal Cas-
tle in the immediate neighbourhood provides each user 
with uncommon views.  The building has been designed 
with the greatest care for details and according to the 
newest trends in office space arrangement that are cur-
rently becoming a part of active life in the city.

We believe that our project will show you a new mean-
ing of such words as “office”, “location” and “flexibility”.
Feel welcome to see our project.

Naszym celem było stworzenie niepowtarzalnego miejsca 
na mapie Krakowa, charakteryzującego się doskonałą lo-
kalizacją, unikalnymi widokami oraz elastyczną aranżacją 
przestrzeni. Miejsca, które w naturalny sposób wpisuje się 
w strategię ‘work life balance’. Przestrzeni, które pozwo-
lą Państwu efektywnie korzystać z zasobów oraz takich, 
które w naturalny sposób obudzą chęć do działania i kre-
atywność – tak powstał projekt Vistula Business Garden.
Vistula Business Garden to nowoczesny budynek 
biurowy, zlokalizowany przy ul. Marii Konopnickiej 
w sąsiedztwie Bulwarów Wiślanych. Powierzchnia 
biurowa została rozłożona na sześciu kondygnacjach,  
a bezpośrednia bliskość Zamku Królewskiego na Wawe-
lu zapewnia niecodzienne widoki każdemu z użytkow-
ników. Obiekt został zaprojektowany z najwyższą dba-
łością o szczegóły oraz zgodnie z najnowszymi trendami 
aranżacji przestrzeni biurowych, które obecnie stają się 
częścią aktywnego życia w mieście.

Wierzymy, że nasza inwestycja odkryje przed Państwem 
nowe znaczenie słów biuro, lokalizacja oraz elastyczność.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym projektem.

WSTĘP 

INTRODUCTION 



•  Nowoczesna architektura budynku

•  Bardzo atrakcyjna lokalizacja przy ul. Marii Konopnickiej 
 w sąsiedztwie Bulwarów Wiślanych

•  Widok na Zamek Królewski na Wawelu 

•  Reprezentacyjny, dwukondygnacyjny i w pełni 
 przeszklony hol z recepcją 

•  Doskonale rozwinięta infrastruktura transportu 
 miejskiego w okolicy budynku (tramwaj, autobus) 

•  Sąsiedztwo ICE Kraków – Centrum Kongresowego 

•  Bezpośrednie sąsiedztwo Best Western Plus Q Hotel

•  Liczne trasy rowerowe i biegowe 

•  Parking naziemny i dwukondygnacyjny parking 
 podziemny dla samochodów osobowych 

•  Bezpłatne miejsca parkingowe w okolicy budynku 

•  Parking dla rowerów w garażu podziemnym 

•  Planowana certyfikacja budynku BREEAM 
 na poziomie very good 

•  Efektywne oraz dobrze doświetlone powierzchnie 
 pięter 

•  Bardzo dobra widoczność budynku pod oznaczenia 
 Najemców 

•  Dostępność usług dla pracowników (kantyna) 

UDOGODNIENIA

FEATURES



FEATURES

  

•  Modern architecture

•  Attractive location at Marii Konopnickiej Street 
 and close to the Vistula Boulevards 

•  A view on the Wawel Royal Castle 

•  Representative fully glazed two-storey hall with 
 reception desk 

•  Excellent urban transport architecture near 
 the building (tram, bus) 

•  Presence of ICE Kraków Congress Centre 
 in the vicinity 

•  Best Western Plus Q Hotel in the vicinity 

•  Numerous bicycle and running routes 

•  Surface and underground car park for passenger cars 

•  Free parking spaces near the building 

•  Bicycle parking in the underground garage 

•  Planned BREEAM certification for the building 
 at the very good level 

•  Effective and well-lit areas on every floor 

•  Very good visibility for Tenants’ logos 

•  Availability of services for employees (a canteen)
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