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Grupa Hotelowa Orbis otwiera  
hotel Mercure w Belgradzie 

 
 

Grupa Hotelowa Orbis, której strategicznym partnerem jest AccorHotels, wyłączny licencjodawca 
marek AccorHotels w Europie Wschodniej wchodzi na rynek serbski otwierając hotel Mercure Belgrade 
Excelsior. Jest to pierwszy hotel marki AccorHotels w Serbii. Otwarcie, hotelu, który będzie 
zarządzany przez Grupę Hotelową Orbis na podstawie umowy o zarządzanie z właścicielem  
i inwestorem LAMPSA SA, zaplanowano na wrzesień 2017 r.  
 
Serbia będzie 96. państwem, w którym będzie obecna sieć AccorHotels, a słynny "Excelsior" w 
Belgradzie wejdzie do globalnej grupy zrzeszającej ponad 4.100 hoteli na całym świecie. W ten sposób 
Mercure Belgrade stanie się rekomendowanym miejscem dla podróżujących 32 milionów członków 
klubu lojalnościowego Le Club Accorhotels. 
 
„Naszym celem jest wzmocnienie wiodącej pozycji w regionie poprzez rozbudowę sieci  hoteli, 
głównie dzięki partnerstwu z silnymi inwestorami, jak i poprzez wejście na nowe rynki, na 
których nie jesteśmy jeszcze obecni. Serbia jest dobrze rozwijającym się krajem o dużym 
potencjale dla hoteli działających pod markami międzynarodowymi z  regionalnym wsparciem, 
które zapewnia Orbis. Wprowadzamy na rynek serbski wyjątkową markę hoteli ze średniego 
segmentu, która łączy w sobie siłę międzynarodowej sieci, gwaranatuje wysoką jakość i 
pozytywne doświadczenia z hoteli, które są zakorzenione w lokalnej społeczności.” – mówi Gilles 

Clavie, Prezes i Dyrektor Generalny  Orbis SA. 
 
Aktualnie hotel Excelsior oferuje 73 pokoje, restaurację i salę konferencyjną. Neoklasycystyczne 
wnętrza i panująca w nich atmosfera sprawiają, że ten znajdujący się w samym sercu tętniącej 
życiem stolicy Serbii hotel jest doskonałym miejscem do poznawania tajemnic przeszłości Belgradu, 
jak i odkrywania jego teraźniejszości. Hotel ma bogatą, stuletnią  historię, zabiera swoich gości w 
niepowtarzalną podróż do miejsc, gdzie stołowały się, nocowały i pozostawiły po sobie ślad znane 
osoby, takie jak Ivo Andric, Jean-Paul Sartre i Josephine Baker. 
 
„Z przyjemnością witamy markę Mercure w  Belgradzie. Dzięki współpracy z 
Orbisem/AccorHotels stniemy się częścią jednej z najsilniejszych i najbardziej szanowanych firm 
hotelarskich o ogólnoświatowym zasięgu. Jesteśmy pewni, że to partnerstwo pomoże nam 
dobrze zaprezentować nasz hotel i Belgrad” – powiedział Anastassos Chomenidis, Dyrektor 
Zarządzający LAMPSA SA.  



 

 

 
Hotel Excelsior Belgrad został wybudowany w 1921 roku; otwarcie hotelu odbyło się w dniu 15 marca 
1924 roku. Projekt budowlany przypisuje się architektom z Wiednia. Przed II wojną światową w hotelu 
pomieszkiwało wielu wybitnych pisarzy - laureat nagrody Nobla Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Vasko 
Popa, jak sławnych sportowców, aktorów, muzyków oraz innych osobistości życia publicznego. 
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Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej 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. 

 
 

AccorHotels jest wiodącą na świecie grupą hotelową działającą na rynku turystyki i usług lifestylowych, która 
proponuje podróżującym obsługę z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. Grupa oferuje wyjątkowe 
doświadczenia z pobytu w ponad 4 100 hoteli i rezydencji oraz w 2 500 najwspanialszych domów na całym świecie. 
Grupa AccorHotels działa w 95 krajach, wykorzystując doświadczenie zarówno inwestora (HotelInvest) jak i operatora 
hotelowego (HotelServices). W portfelu Grupy znajdują się luksusowe marki o międzynarodowej renomie: Raffles, 
Fairmont, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman i Swissôtel; popularne marki 
klasy średniej i butikowej jak Novotel, Mercure, Mama Shelter oraz Adagio, chętnie odwiedzane marki ekonomiczne, 
do których należą ibis, ibis Styles, ibis budget oraz marki regionalne Grand Mercure, The Sebel i hotelF1.  
Szczycąc się szerokim wachlarzem marek i blisko pięćdziesięcioletnią historią, Grupa AccorHotels wraz z 
międzynarodowym zespołem ponad 240 000 oddanych pracowników realizuje  podstawową, głęboko zakorzenioną w 
ich sercach misję – „by każdy gość czuł się mile widziany". Goście cenią sobie możliwość uczestniczenia w jednym z 
najlepszych na świecie hotelowych programów lojalnościowych – Le Club AccorHotels.  
AccorHotels aktywnie działa wśród społeczności lokalnych i jest zaangażowana w realizację zadań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu i zobowiązań solidarnościowych poprzez wdrażanie programu PLANET 21, w ramach 
którego pracownicy, goście i partnerzy wspólnie działają na rzecz zrównoważonego wzrostu Grupy.  
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 

 
 


