
 

Informacja prasowa 

Warszawa, 9 lutego 2017 r. 

Grupa Orbis rozpoczyna działalność w kolejnym 

kraju, otwierając hotel MGallery by Sofitel Tarcin 

Forest Resort & Spa w rejonie Sarajewa w Bośni 

i Hercegowinie 
 
Realizując swoją strategię rozwoju, Grupa Orbis wchodzi na rynek Bośni 
i  Hercegowiny, gdzie zawarła umowę franczyzy na hotel MGallery by Sofitel 
Tarcin Forest Resort & Spa w pobliżu Sarajewa, stolicy Bośni. Jednym z 
inwestorów jest spółka Tarcin International Development Company d.o.o.   
 

Trwająca obecnie budowa tego luksusowego, kameralnego hotelu przebiega 
zgodnie z wymaganiami ekologicznego, zrównoważonego budownictwa. 
Przyjęcie pierwszych gości jest planowane na wrzesień 2017 roku. Obiekt 
będzie oferował 55 pokoi oraz 9 willi z prywatnymi ogrodami, restaurację, bar 
oraz duży ośrodek wellness z wewnętrznym basenem, spa, centrum fitness a 
także wysokiej klasy zaplecze konferencyjne. 
 
Otoczony górami ośrodek znajduje się w malowniczej dolinie w urokliwej wsi 
Tarcin, około 15 minut jazdy od lotniska w Sarajewie. Położony jest na 
powierzchni 35 ha. Całoroczna oferta hotelu obejmie ekskluzywne pobyty 
wellness, urlopowe i  MICE (meeting, incentive, conference, exhibition), 
których atrakcją będzie alpejsko-śródziemnomorski klimat tamtejszego 
regionu.  

 
— „Postanowiliśmy związać się z marką MGallery by Sofitel, ponieważ ta 
oryginalna koncepcja hotelu w pełni pokrywa się z przyjętą przez inwestora 
wizją ekskluzywnych i prestiżowych pobytów. Jednocześnie, pozostawia nam 
swobodę w kwestii architektury hotelu i  wystroju wnętrz.  Przekonuje nas też 
know-how i skala działania grupy AccorHotels”.  — mówi Enes Kazazic 
reprezentujący spółkę Tarcin International Development Company. — 
„MGallery by Sofitel Tarcin Forest Resort & Spa będzie obiektem wysokiej 
klasy, przeznaczonym dla gości kochających życie, dobrostan i naturę”. 

 
Ośrodek MGallery by Sofitel Tarcin Forest Resort & Spa zostanie dodany do 
systemów rezerwacji i sprzedaży AccorHotels w 2017 roku. 
 



 

 

— „Wkraczamy na nowy rynek geograficzny z nowym partnerem biznesowym” 

— dodaje Gilles Clavie, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Orbis. — 
„Bośnia i Hercegowina, tak jak pozostałe kraje bałkańskie, dają atrakcyjne 

możliwości prowadzenia interesów, a ten hotel potwierdza naszą wolę 

dalszego rozwijania sieci AccorHotels w tej części Europy. Dlatego też 

spodziewam się podpisania kolejnych umów”.  

 
 
 
 
Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oferująca 19 000 pokoi w ponad 
100 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. 
 
 
AccorHotels to grupa hotelowa, którą jednoczy pasja i zamiłowanie do hotelarstwa oraz wspólne zobowiązanie do 
serdecznego witania wszystkich Gości. Każdego dnia ponad 180 000 pracowników w 3 700 hotelach AccorHotels troszczy się 
o tysiące gości w 92 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 
(Sofitel, Pullman, 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 
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