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Hotel ibis budget powstanie w Lublinie 

Nowa umowa franczyzy Grupy Hotelowej Orbis 
 

Orbis zawarł umowę franczyzy na hotel ibis budget w Lublinie. Inwestor i właściciel – firmaTK Finans Tomasz 

Księżopolski wybuduje nowoczesny hotel klasy ekonomicznej w centralnej części miasta przy ulicy Głębokiej,  

w pobliżu 4 uczelni wyższych (Politechniki Lubelskiej, UMCS, KUL i Uniwersytetu Przyrodniczego). 

Lublin jest miastem o dużym potencjale turystycznym, stolicą województwa i regionu.To także prężny ośrodek 

uniwersytecki, studiuje tu 6500 tys. osób z różnych stron świata i odbywają się liczne konferencje naukowe. 

Hotel ibis budget wzbogaci ofertę noclegową w mieście i będzie atrakcyjnym miejscem pobytu dla 

odwiedzających Lublin. Otwarcie hotelu zaplanowano na drugi kwartał 2018 roku. 

 

ibis budget Lublin będzie oferował 90 pokoi, parking podziemny i zewnętrzny dla gości. Hotel zostanie włączony 

do sieci hoteli Orbis i znajdzie się w Globalnych Systemach Rezerwacji, Dystrybucji i Sprzedaży Grupy 

AccorHotels. 
 
„Kierujemy naszą ofertę do osób ceniących wygodę, nowoczesność stylu w przystępnej cenie. Nowy hotel w  
segmencie ekonomicznym jest bardzo potrzebny w Lublinie. Miasto dynamicznie się rozwija, każdego roku 
przybywa gości – biznesmenów i turystów, którzy poszukują miejsc o rozpoznawalnej marce, gwarantującej 
jakość i standard. Liczymy na profesjonalne wsparcie Grupy Orbis i AccorHotels.” – powiedział Tomasz 
Księżopolski Właściciel TK Finans. 
 
 
ibis budget to marka grupy AccorHotels w kategorii hoteli ekonomicznych. Ta marka o swobodnym charakterze 
jest doskonałym rozwiązaniem dla osób szukających niezbędnych udogodnień w korzystnej cenie. ibis budget 
oferuje gościom wygodne pokoje z puszystymi kołdrami i poduszkami, darmowy dostęp do sieci Wi-Fi (z 
wyjątkiem Australii) oraz wyśmienite śniadanie w formie bufetu. ibis jest rozpoznawalny na całym świecie dzięki 
wysokiej jakości usług, wiarygodności i odpowiedzialności za środowisko.  

Obecnie w 18 krajach działa 500 hoteli tej marki. 

Więcej na ibis.com   
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Grupa Hotelowa Orbis to największa siećhoteli w Polsce i w EuropieWschodniej oferująca 

20 000 pokoi w 117 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 


