
Najwspanialsze biblioteki hotelowe na świecie 

Idealne dla moli książkowych i miłośników dobrej lektury 

15 najwspanialszych bibliotek hotelowych na świecie 

Biblioteki, księgarnie, antykwariaty – te miejsca zawsze będą przyciągać miłośników książek. 

Ale w tych wędrówkach po urzekających miejscach warto przyjrzeć się także hotelom i 

miejscom noclegowym. Zdarza się bowiem tak, że ich właściciele uwielbiają literaturę i tą 

pasją chcą dzielić się z przybywającymi z całego świata gośćmi hotelowymi. Wizyta w takim 

hotelu okazuje się fascynującą przygodą dla każdego mola książkowego. 

15 najpiękniejszych hoteli na świecie 

Oto 15 najpiękniejszych hoteli na świecie, które koniecznie trzeba odwiedzić. Nie dla 

basenów, SPA, komfortowych pokoi i innych udogodnień, tylko z uwagi na wyjątkową 

atmosferę, niezwykłe wnętrza i co najważniejsze – wspaniałe biblioteki. 

 

1. Hotel B2 Boutique, Zurych, Szwajcaria 

Hotel B2 Boutique może się pochwalić bardzo designerskim barem, noszącym nazwę The 

Library, czyli „biblioteka”. Głównym elementem wystroju są tutaj ogromne żyrandole 

wykonane ze szklanych butelek po piwie oraz gigantyczne regały wypełnione po brzegi 

książkami – jest ich tu około 33 tysiące! Bar jest najchętniej odwiedzanym miejscem w 

hotelu, również przez gości ‚z zewnątrz’, którzy przychodzą tu coś przekąsić i zrelaksować 

się przy dobrej książce i kieliszku wina. 

 

 

Hotel B2 Boutique 

 

 



2. The Literary Man, Óbidos, Portugalia 

Portugalski The Literary Man jest największym na świecie „hotelem literackim”. Gigantyczna kolekcja 

książek liczy sobie prawie 100 tysięcy woluminów, z czego większość z nich została przekazana hotelowi 

przez wydawnictwa. Zdarzało się jednak, że co ciekawsze egzemplarze uzyskiwano od prywatnych 

darczyńcow, często w zamian za nocleg. Hotel The Literary Man jest nie tylko obiektem noclegowym, ale 

także znaną i poważaną instytucją kulturalną, która aktywnie uczestniczy w życiu literackim. 

The Literary Man 

3. Gladstone, Hawarden, Walia 

Gladstone to niezwykłe miejsce, określane mianem „residential library”, co w wolnym tłumaczeniu 

możemy rozumieć jako „bibliotekę mieszkalną”. Nie jest to zatem typowy hotel. Goście mogą tu 

zamieszkać w przytulnych pokojach rozmieszczonych w budynku biblioteki (jest ich łącznie 26) i 

korzystać z bogatych zbiorów instytucji, liczących ponad 32 tysiące woluminów. Gladstone została 

założona w 1889 roku i od powstania wspiera młodych twórców, jest miejscem spotkań i inspiracją dla 

artystów. 

Gladstone Library, fot. Llywelyn2000, wikimedia commons 



4. Hostel Book And Bed Tokyo, Tokio, Japonia 

To wyjątkowe miejsce przypomina swoim wystrojem księgarnię, a mikroskopijne sypialnie rozlokowane są 

wśród półek z książkami. W Book and Bed Tokyo nie znajdziemy dużych pokoi, miękkich łóżek i wielkich 

poduszek, ale przecież nie to jest najważniejsze dla prawdziwych moli książkowych. W tym niezwykłym 

hostelu możemy po prostu zasnąć wśród książek. Wybór lektury może być jednak nie lada kłopotem – 

hostel dysponuje kolekcją aż 1700 pozycji, od klasyki literatury po komiksy. 

 
 

Book and Bed Tokyo, fot. bookandbedtokyo.com 

5. Library Hotel, Nowy Jork, USA 

Nowojorski The Library to niezwykły butikowy hotel, który nie tylko nazwą, ale również wystrojem 

nawiązuje do biblioteki. W całym budynku kryje się ponad 6 tysięcy woluminów. Pokoje w The Library są 

zaprojektowane i rozlokowane według schematu klasyfikacji zbiorów bibliotecznych stworzonej przez 

Melvila Deweya. W każdym z nich znajduje się od 25 do nawet 100 książek o tematyce korespondującej z 

przypisaną do danego piętra kategorią – sztuka, historia, języki obce itp. Z kolei na drugim pietrze hotelu 

znajduje się wspaniała czytelnia z półkami pełnymi książek sięgającymi od podłogi aż po sam sufit. Goście 

mogą tu przesiadywać o każdej porze, przy kubku kawy lub szklaneczce whisky. 

 
The Library Hotel 



6. Hotel Taj Falaknuma Palace, Hyderbad, Indie 

Hotel Taj Falaknuma mieści się w zapierającym dech pałacu z XVIII wieku,który zachwyca przepychem i 

gabarytami. Jedno z ciekawszych pomieszczeń w hotelu to z pewnością biblioteka, która jest kopią 

królewskiej biblioteki w Pałacu Windsor w Wielkiej Brytanii. Jej zbiory liczą sobie niespełna 6 tysięcy 

woluminów, w tym liczne klejnoty, jak pierwsze wydania wielu tytułów czy jedyna w swoim rodzaju 

kolekcja różnych edycji indyjskiego Koranu. Goście mają do dyspozycji książki o zróżnicowanej tematyce 

oraz w wielu językach – angielskim, perskim czy urdu. 

 

 
Hotel Taj Falaknuma, fot. travelandleisure.com 

7. Ambassade Hotel, Amsterdam, Holandia 

Hotel Ambassade mieści się w uwielbianej przez artystów dzielnicy Amsterdamu, w okolicy licznych 

wydawnictw i kawiarni. Przez lata chętnie odwiedzany przez znanych autorów, teraz dysponuje pokaźną 

kolekcją – ponad 3 tysiące – unikatowych woluminów, również z autografami. Wśród gości hotelu znaleźli 

się między innymi Umberto Eco, Salman Rushdie oraz Nobliści Toni Morrison, Mario Vargas Llosa, Herta 

Müller, Günter Grass, Orhan Pamuk czy José Saramago. 

 
Ambassade Hotel w Amsterdamie, fot. Ambassade Hotel 



8. Hotel Viceroy, Santa Monica, USA 

Hotel Viceroy idealnie wpisuje się w klimat Kalifornii, uważanej za centrum rozrywki, sztuki i kultury 

Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Wizytówką hotelu jest wspaniała biblioteka, której regały 

wypełniają ponad 2 tysiące książek o zróżnicowanej tematyce. Biblioteka jest zarówno oazą dla gości 

hotelowych jak i tętniącym życiem miejscem spotkań literackich i wydarzeń kulturalnych. 

 
Hotel Viceroy, fot. Hotel Viceroy 

9. The Library, Koh Samui, Tajlandia 

The Library to supernowoczesny i designerski hotel ulokowany na jednej z najpiękniejszych tajskich wysp 

– Koh Samui. Goście, oprócz SPA, basenu i prywatnej plaży mają tu dostęp do gigantycznej, interaktywnej 

biblioteki z kolekcją książek i płyt DVD. Wśród 1300 tytułów znajdziemy nie tylko klasykę literatury 

światowej, ale także dzieła mniej znanych autorów – dla każdego coś miłego. 

 
 

 

The Library, fot. Designhotels.com 



10. Gran Hotel Conde Duque, Madryt, Hiszpania 

Biblioteka w madryckim Gran Hotelu może nie jest tak imponująca, ale ma ciekawą historię. Wszystkie 

500 woluminów, które są dostępne do wypożyczenia podczas pobytu, to książki zostawione kiedyś przez 

hotelowych gości. Początkowo zbiory mieściły się w kredensie w recepcyjnym lobby. Z czasem kolekcja 

urosła na tyle, że przygotowano specjalną przestrzeń, którą nazwano „Olvidoteca”. Nazwa pochodzi od 

hiszpańskiego słowa „olvidar” czyli „zapominać”. 

Olvidoteca, fot. granhotelcondeduque.com 

11. Casa Antucura – Mendoza, Argentyna 

Położony w spokojnej okolicy Casa Antacura, jest miejscem idealnym dla osób szukających ciszy i 

wytchnienia. Hotel składa się z zaledwie 8 apartamentów i na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie bardzo 

skromnego i zwykłego. Nic bardziej mylnego! Coś co go wyróżnia na tle innych obiektów, to z pewnością 

imponująca kolekcja książek z wyborem ponad 8 tysięcy tytułów. Dodatkowo hotel posiada wspaniałą 

biblioteczkę filmową, liczącą sobie ponad 2000 płyt DVD. Każdy gość z pewnością znajdzie tu coś dla 

siebie. 

Casa 

Antacura, fot. audleytravel.com 



12. The NoMad Hotel, Nowy Jork, USA 

Biblioteka w nowojorskim The NoMad jest z pewnością jedną z najpiękniejszych hotelowych bibliotek i 

zachwyci każdego książkowego mola. Dwupoziomowa przestrzeń połączona charakterystycznymi 

kręconymi schodami sprowadzanymi z południa Francji, wypełniona jest książkami aż po sam sufit. 

Znajdziemy tu pozycje o różnej tematyce – od historii Nowego Jorku, przez muzykę, po rodzaje alkoholi. 

W dzień biblioteka jest ogólnodostępna, natomiast w godzinach wieczornych jest zarezerwowana 

wyłącznie dla hotelowych gości szukających chwili wytchnienia i relaksu z dobrą książką. 

 
The NoMad Hotel, fot. Navid Baraty / flickr.com 

13. Il Salviatino, Florencja, Włochy 

Il Salviatino to luksusowy renesansowy pałac pochodzący z XV wieku, odrestaurowany acz nadal 

zachwycający staromodną architekturą i przepięknym wystrojem. Jednym z ciekawszych pomieszczeń 

hotelu jest przepiękna biblioteka. Goście, którzy mieli okazję mieszkać w Il Salvatino ostrzegają – jeżeli 

planujesz swoją pierwszą wizytę we Florencji i chcesz zwiedzić miasto, nie rezerwuj tu noclegów! 

Dlaczego? Kiedy wejdziesz do wspaniałej hotelowej biblioteki, już nie będziesz chciał z niej wyjść… 

Il Salviatino, fot. salviatino.com 



14. Michelberger Hotel, Berlin, Niemcy 

Michelberger to jeden z ciekawszych hoteli w Berlinie, zachwycający nowoczesnym, industrialnym 

designem i młodzieżową atmosferą – pewnie dlatego jest uwielbiany przez blogerów i młodych twórców. 

Jedno z ciekawszych pomieszczeń w Michelberger to cafe-bar, w którym królują książki – nie tylko stoją 

na półkach, ale także są integralnym elementem wystroju. 

 
Michelberger Hotel, fot. urbanpixxels.com 

 

15. The Alcove Library Hotel, Sajgon, Wietnam 

The Alcove to designerski hotel butikowy, który swoim wystrojem nawiązuje do największych dzieł 

literatury. Każdy pokój jest tu zaprojektowany z myślą o innej książce, co sprawia, że wrażenia związane z 

pobytem tutaj za każdym razem są inne. Jak przystało na hotel ze słowem „biblioteka” w nazwie, The 

Alcove oddaje gościom bogatą kolekcję dzieł o różnej tematyce. 

 
The Alcove Library Hotel, fot. alcovehotel.com.vn 



Oczywiście zdaję sobie sprawę z faktu, że powyższe zestawienie  nie wyczerpuje tematu. Być 

może podczas podróży udało Wam się natrafić na hotel lub pensjonat z niezwykłą biblioteką? 

A może znacie takie hotele, które są idealne dla moli książkowych i miłośników dobrej 

lektury? Na pewno warto tę listę powiększać o kolejne inspirujące miejsca. 
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