
Firma Jordan Group istnieje od trzech dekad. Początek jej działalności to koniec lat 80.
Wówczas istniało dwuosobowe biuro podróży działające przy oddziale uczelnianym PTTK
Politechniki Krakowskiej organizujące wyjazdy studenckie. Nazwa firmy - Jordan Group -
nawiązuje do pierwszego biura firmy, które zlokalizowane było w Pałacu Młodzieży im.
Henryka Jordana, to właśnie tu Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego BORT udostępnia swoją
ofertę całej młodzieży Krakowa.

Jako prywatne, turystyczne Biuro Jordan od 15 sierpnia 1990 r. Przez kilka następnych lat
otwarte zostają kolejne filie, także poza Krakowem, a zakres usług zostaje rozszerzony.
Kolejny, ważny adres w historii firmy to ul. Długa 9 w Krakowie, gdzie powstaje Biuro Obsługi
Klienta, które z biegiem lat przekształci się w Pokoje Gościnne i Jordan Cafe – kawiarnię i
biuro podróży w jednym.

Dominującym obszarem działalności jest turystyka, ale to nie przeszkadza w podejmowaniu
nowych wyzwań – w roku 2001 uruchomiona zostaje nietypowa, znajdująca się w autokarze,
interaktywna wystawa popularyzująca fizykę – Wiembus. Obecnie działalność edukacyjna
jest kontynuowana w formie niecodziennego zwiedzania Krakowa pod nazwą „Lekcje w
starym Krakowie”.

Pierwszy obiekt noclegowy w Krakowie - Pokoje Gościnne Jordan - to dobry początek
rozwijania działalności hotelowej firmy - nad Jeziorem Czorsztyńskim w malowniczej scenerii
powstaje Pensjonat Willa Jordanówka, który jest znakomitym miejscem dla miłośników
sportów wodnych i górskich.

Początek 2011 roku to nowe inwestycje, przy ul. Gęsiej, obok siedziby firmy, powstaje
czterogwiazdkowy Hotel Galaxy, gdzie chwilę później zostaje otwarta Restauracja
Andromeda Alfa, doceniana przez krytyków kulinarnych i zdobywająca wysokie miejsca w
konkursach kulinarnych. Chcąc zapewnić turystom różnorodną możliwość poznawania
Krakowa uruchomiona zostaje regularna linia Hop On Hop Off Bus pod marką WowKrakow!,
której sztandarowym produktem są przejazdy po Krakowie autobusami cabrio.

Ponadto od niedawna przy ul. Rybitwy działa Jordan Group Offices, która stanowi także
siedzibę Działu Transportu z nowoczesnym warsztatem i ogólnodostępną całodobową
myjnią, ale jest także biurowcem z przestrzenią pod wynajem dla kontrahentów
zewnętrznych. I to nie koniec – w planach są kolejne inwestycje, które uatrakcyjni zarówno
ofertę hotelarską, jak i turystyczną Krakowa.


