
Ten pięciokondygnacyjny hotel, który sty-
lem nawiązuje do architektury modernistycz-
nej, jest projektem zespołu architektów – Piotra 
Łodzińskiego i Zbigniewa Bauma z Pracowni 

Prosper. Choć składa się ze spokojnych, upo-
rządkowanych, geometrycznych elementów 
elewacji, jakie charakteryzują tamten okres 
budownictwa miejskiego, przykuwa uwagę 
zakrzywioną linią ścian zewnętrznych.

Ozdoba miasta

Hotel Esperanto wzniesiono w ścisłym 
centrum miasta, przy ulicy Legionowej 10. To 
zaledwie 100 metrów od głównego rynku, nie-
opodal pałacu Branickich zwanego Wersalem 
Podlasia oraz największego miejskiego par-
ku Planty. W bliskim sąsiedztwie znajduje się 
też gmach Biblioteki Głównej Uniwersytetu. 
Hotel przylega do budynku Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i two-
rzy pierzeję wzdłuż ulic Sienkiewicza oraz 
Legionowej. Staje się tym samym łącznikiem 
między Rynkiem Kościuszki a Bulwarami 
Kościałkowskiego. Ostatnia kondygnacja obiek-
tu jest lekko cofnięta, dzięki czemu odsłania 
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W centrum Białegostoku powstał trzygwiazdkowy Hotel Esperanto o atrakcyjnej 
architekturze, korespondującej z przedwojennym stylem miasta. Atrakcyjna bryła 
została wkomponowana w tkankę miejską, wyróżnia się jednak nietuzinkową formą. 

Nowy hotel w duchu 
przedwojennego Ritza 
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widok na wieże Bazyliki Archikatedralnej 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To 
wszystko sprawia, że wydaje się tu stać od za-
wsze. Forma bryły może przywodzić na myśl 
przedwojenny Hotel Ritz, choć architekci nie 
kierowali się tym podczas projektowania no-
wego budynku. Zakrzywiona linia elewacji 
i modernistyczny styl nadają hotelowi mo-
numentalny charakter i sprawiają, że jest on 
już docenioną ozdobą centrum Białegostoku. 

Wykończenie elewacji

Ściany zewnętrzne Hotelu Esperanto, do 
drugiej kondygnacji, zostały pokryte płytami 
kamiennymi. Powyżej nich zastosowano ce-
gły klinkierowe marki Röben. Architekci wy-
brali perłowobiały model OSLO, który dzięki 
wysokiej odporności stworzył trwałą i łatwą 
w utrzymaniu czystości powierzchnię. Elewacja 
ostatniej kondygnacji została pokryta jasnym 
tynkiem. Dzięki połączeniu tych trzech ma-
teriałów przełamano monotonię na fasadzie 
budynku. Utrzymana spójna kolorystyka spra-
wia, że hotel prezentuje się bardzo atrakcyj-
nie i elegancko.

W hotelu znajduje się 36 pokoi, sale ban-
kietowe (w sumie dla 300 osób), restauracja, 
stylowy pub, sale konferencyjne, strefa bizne-
sowa oraz lokale przeznaczone na działalność 
handlową i usługową, o łącznej powierzchni 
ponad 1500 m2. Budynek został oddany do 
użytku we wrześniu 2012 roku.
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