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ibis Styles w Wilnie. Grupa Hotelowa Orbis rozwija się w Krajach Bałtyckich  
 
ibis Styles Wilno będzie pierwszym hotelem tej marki w stolicy Litwy – w jednym z głównych 
ośrodków biznesowych i kulturalnych regionu Państw Bałtyckich. W lipcu 2015 roku hotel dołączy 
do Grupy Hotelowej Orbis, będzie działał pod marką ibis Styles i zostanie włączony do Globalnej 
Sieci Dystrybucji i Sprzedaży Grupy Accor.  
 
“Wybraliśmy znaną, międzynarodową sieć, dzięki której nasz hotel będzie mógł skorzystać z 
kanałów rezerwacji, programu lojalnościowego, narzędzi sprzedaży i marketingu oraz ze wsparcia 
udzielonego przez Accor i Orbis. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie sukcesem dla 
obu stron.” – powiedział Jonas Jokstys, Prezes Zarządu Grupy Modus, która jest właścicielem 
hotelu.  
       
ibis Styles Wilno jest hotelem trzygwiazdkowym, oferuje 92 pokoje, restaurację “The Lemon Tree” i 
3 sale wielofunkcyjne. Hotel jest dogodnie zlokalizowany, w odległości 5 km od lotniska.  Turyści i 
biznesmeni docenią jego wygodę, ciekawą architekturę i wystrój, a nade wszystko miłą atmosferę 
pełną ciepła i gościnności.  Hotelem zarządza spółka Kreta Ltd, należąca do Grupy Modus.  
 
ibis Styles jest marką ekonomiczną i designerską skierowaną do tych gości, którzy szukają 
najlepszych rozwiązań, oferującą pakiet all-inclusive, gdzie cena za pokój obejmuje śniadanie i 
dostęp do Internetu. Hotele tej marki położone są w centrach miast, przy czym każdy obiekt ma 
własną, odrębną osobowość i odzwierciedla kolorowy, jasny i przepełniony energią charakter marki, 
ze szczyptą humoru. Prostota, interaktywność i jakość to podstawowe wartości marki. Sieć 
obejmuje 233 hotele w 22 państwach.  
Więcej na: www.ibis-styles.com. 
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Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Centralnej oferująca 19 000 
pokoi w ponad 100 obiektach, Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek Accor w 16 krajach w 
tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, 
Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele 
działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a 
także Orbis Hotels. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym 
standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.  

 

 



Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor, wiodący na świecie operator hotelowy, który 
oferuje swoim gościom oraz partnerom biznesowym wiedzę oraz doświadczenie operatora hoteli i 
franczyzodawcy (HotelServices), a także właściciela hoteli i inwestora (HotelInvest). Celem ich 
działania jest zapewnienie długoterminowego i harmonijnego rozwoju Grupy Accor w interesie jej 
interesariuszy.   

Accor oferuje swoje usługi biznesmenom i turystom w 92 krajach, w których dysponuje 3 600 hotelami z 
470 000 pokoi. Szerokie portfolio marek hotelowych gwarantuje zróżnicowaną ofertę - od luksusowych 
hoteli Sofitel, Pullman, MGallery oraz Grand Mercure, przez hotele średniej kategorii pod marką 
Novotel, Suite Novotel, Mercure oraz Adagio aż po hotele ekonomiczne: ibis, ibis Styles, ibis 
budget oraz hotelF1. Grupa Accor stworzyła efektywny system narzędzi cyfrowych, do których należą - 
portal rezerwacyjny  accorhotels.com, strony internetowe poszczególnych marek hotelowych oraz 
program lojalnościowy Le Club Accorhotels.  

Accor, jako wiodąca na świecie szkoła hotelarstwa, jest zaangażowany w rozwój talentów swoich 
170 000 pracowników hoteli, działających pod markami Accor. Są oni, na co dzień ambasadorami 
kultury obsługi oraz innowacyjności, które zapewniają rozwój Grupy w okresie ponad 45 lat jej istnienia.  
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