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ibis Gdańsk Stare Miasto zwycięzcą w kategorii “Zielony budynek” 

w plebiscycie „Prime Property Prize 2016”  
 
Design i ekologiczne rozwiązania, a wszystko w sąsiedztwie gdańskiej starówki. 
Taki jest ibis Gdańsk Stare Miasto - pierwszy w Polsce, nowo wybudowany hotel 
w zielonej certyfikacji BREEAM. Gdański ibis wyznaczył nowe standardy 
realizacji inwestycji na rynku hotelarskim w Polsce. 

 
Najlepsze firmy, obiekty i osobistości branży nieruchomości komercyjnych 
minionych 12 miesięcy zostały wybrane w plebiscycie „Prime Property Prize 2016”. 
Statuetki w 10 kategoriach trafiły do rąk zwycięzców podczas uroczystej gali 
w warszawskim Domu Handlowym Vitkac. Plebiscyt ma za zadanie wyłonić firmy 
oraz projekty, które w ostatnim roku (wrzesień 2015-wrzesień 2016) miały 
największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a także 
osobistości, których spektakularne działania wpłynęły na rozwój całej branży. 
 
- „To jest pierwszy hotel, który dostał certyfikat BREEAM w Polsce, ale nie ostatni! 
Składam deklarację, że wszystkie następne hotele Grupy Orbis powstaną zgodnie z 
wymogami zielonej certyfikacji, ” - mówił Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Orbisu. 

 

ibis Gdańsk Stare Miasto to 120 pokoi, w tym 80 dwuosobowych. Wszystkie 
wyposażone są w łóżka „Sweet Bed” typu Queen, zaprojektowane zgodnie 
ze standardem „Sweet Room”, który umożliwia dostosowanie przestrzeni 
do upodobań i potrzeb gości. Pokoje są wolne od dymu tytoniowego. Osobom 
podróżującym z dziećmi hotel oferuje 12 pokoi rodzinnych, gdzie oprócz 
podwójnego łóżka znajduje się rozkładana sofa. ibis Gdańsk Stare Miasto to również 
wygodne miejsce na spotkania biznesowe - oferuje 86 m2 nowoczesnej, 
klimatyzowanej przestrzeni konferencyjnej a sale wyposażone są w niezbędny 
sprzęt, zarówno biurowy, jak i multimedialny. Goście mogą skorzystać z oferty 
gastronomicznej w restauracji ibis kitchen oraz w hotelowym barze. W całym hotelu 
dostępny jest szybki internet WiFi. 



 

  

 

ibis Gdańsk Stare Miasto, jest pierwszym w Polsce hotelem w zielonej certyfikacji 
BREEAM. Przynosi ona hotelom korzyści wynikające z redukcji ilości zużywanej 
energii, wody oraz kosztu wywozu odpadów. Dzięki zastosowaniu nowych, zielonych 
technologii, zmniejszają się koszty operacyjne hotelu a wartość nieruchomości 
wzrasta gdyż budynek wolniej się starzeje. 

 
- „Ambicją Orbisu jest zapewnienie gościom wyjątkowych hoteli, zaprojektowanych 
i zbudowanych zgodnie z wymaganiami tzw. „zielonego budownictwa”. W lipcu 
2014 roku podjęliśmy decyzję, że wszystkie nowe inwestycje realizowane przez 
Orbis zostaną poddane certyfikacji pod względem zgodności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju w trakcie budowy i późniejszej eksploatacji.” – dodaje 
Ireneusz Węgłowski, wiceprezes zarządu Orbis S.A. 

 

 

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.  

Partnerem strategicznym Orbisu jest  

 
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)  

 

 
Kontakt 
Katarzyna Gronek 
Biuro Prasowe Orbis SA 
T. +48 22 829 38 03 Informacje o AccorHotels: Zarezerwuj pokój w hotelu: 
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