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Nowy hotel marki ibis Styles w Lublinie 
   

W Lublinie, przy głównej arterii komunikacyjnej – Al. Solidarności powstanie hotel sieci ibis 

Styles, budowa rozpocznie się w pierwszej połowie 2017 roku. Inwestorem i właścicielem obiektu 

jest firma TBV Hotele Sp. z o.o. 
 

Hotel będzie położony w pobliżu Starego Miasta i najważniejszych atrakcji turystycznych, takich jak 
Zamek Lubelski,  punkt widokowy na Wieży Trynitarskiej, czy Bazylika i klasztor ojców 
Dominikanów z XIV w.  

 
ibis Styles Lublin Stare Miasto zapewni gościom komfort oraz oryginalny wystrój wnętrz, 
charakterystyczny dla tej marki. Hotel w swojej ofercie będzie posiadał 110 pokoi, część z nich 
będzie przeznaczona dla rodzin z dziećmi. Z myślą o gościach podróżujących w interesach 
powstanie 5 nowoczesnych sal konferencyjnych, wyposażonych w profesjonalny sprzęt A/V. Do 
dyspozycji gości będzie też przestronna restauracja.  
  

Hotel zostanie włączony do sieci hoteli Orbis i znajdzie się w Globalnych Systemach Rezerwacji, Dystrybucji 

i Sprzedaży Grupy AccorHotels. 

 

„Dołączając do rodziny ibis Styles, stawiamy na markę która jest liderem na rynku hoteli klasy 
ekonomicznej w Europie. Wierzymy, że standard hotelu, jakość usług oraz znakomitą lokalizację  
docenią  biznesmeni i turyści odwiedzający Lublin.”  – powiedziała Marta Hordyj z TBV Hotele  
Sp. z o.o. 
 

 

Marka „ibis Styles” obok „ibis” i „ibis budget” należy do rodziny mega-marki ibis. ibis Styles to barwna, 

kojarząca się z pozytywnym myśleniem i nowoczesnością marka oferująca produkt typu „all inclusive”. 

Każdy hotel jest inny i unikalny, ale wszystkie oferują ten sam komfort, a w cenę pokoju wliczone są 

śniadania w formie bufetu i WiFi. Hotele tej sieci to dobre rozwiązanie dla gości poszukujących 

urozmaicenia, ceniących współczesny wystrój wnętrz i przystępne ceny.  

 

Obecnie w 24 krajach działa 320 hoteli tej marki (prawie 30 tys. pokoi). 

Więcej na ibis.com   

 
Kontakt: 
 
Katarzyna Gronek 
Biuro Prasowe Orbis SA 
Katarzyna.Gronek@accor.com 



 

 

 
 

 

 

 

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Wschodniej 

oferująca  

20 000 pokoi w 116 obiektach, Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels 

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. Rozpoznawalne na świecie 

marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-

gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.  
 

O ACCORHOTELS  
AccorHotels to grupa hotelowa, którą jednoczy pasja i zamiłowanie do hotelarstwa oraz 
wspólne zobowiązanie do serdecznego witania wszystkich Gości. Każdego dnia ponad 190 
000 pracowników w 4 000 hoteli AccorHotels troszczy się o tysiące gości w 95 krajach. 
AccorHotels jest wiodącym operatorem hotelowym na świecie. Grupa oferuje swoim 
klientom, partnerom oraz pracownikom: 
- doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), jak i właściciela hoteli i 
inwestora (HotelInvest); 
- szerokie portfolio marek hotelowych o międzynarodowej renomie, gwarantujących pełną 
ofertę - od luksusowych hoteli (Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, 
Pullman, Swissotel, MGallery, Grand Mercure, The Sebel), przez hotele średniej kategorii 
(Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio), aż po hotele ekonomiczne (ibis, 
ibis Styles, ibis budget, adagio access and hotelF1); 
- potężny rynkowy program lojalnościowy Le Club AccorHotels;  
- zobowiązania korporacyjne i solidarnościowe realizowane przez prawie pół wieku w 
ramach programu zrównoważonego rozwoju PLANET 21.  
 
Akcje Accor SA są notowane na giełdzie Euronext w Paryżu (kod ISIN: FR0000120404) oraz 
na rynku pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych (kod: ACRFY)  

Partnerem strategicznym Orbisu jest  

Informacje o AccorHotels:                                                                                                  Zarezerwuj pokój w hotelu: 
www.twitter.com/accorhotelsgroup | www.accorhotels-group.com                                                        www.accorhotels.com 


