
 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat prasowy 
Warszawa, 6 lipca 2017 r. 

 
Orbis wprowadza na polski rynek markę MGallery by Sofitel. 
Pierwszy hotel tej marki w Polsce powstanie we Wrocławiu. 

 
Pięciogwiazdkowy hotel kategorii premium powstaje we Wrocławiu na Ostrowie 
Tumskim. Swoim gościom zaoferuje blisko 200 komfortowo wyposażonych pokoi, 
wyjątkową restaurację, sale konferencyjne, garaż podziemny i wspaniały widok z 
tarasu na dachu. Budynek hotelu harmonijnie wpisuje się w zabytkowe otoczenie 
Ostrowa Tumskiego, a jego bryła dopełnia przestrzeń Placu Katedralnego od strony 
Odry.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowy wrocławski hotel domknie architektonicznie historyczną przestrzeń Ostrowa 
Tumskiego. Jego zabytki, takie jak gotycka Katedra św. Jana Chrzciciela, muzea i 
sąsiedni Ogród Botaniczny, w połączeniu z lampami gazowymi zapalanymi co wieczór 
przez latarnika, stworzą baśniowy wręcz klimat. Zadaniem inwestora i projektantów 
było stworzenie miejsca, które nie tylko dopełni ten obraz, ale także pozwoli jeszcze 
bardziej docenić wyjątkowy klimat Ostrowa Tumskiego. Dzięki zastosowaniu 
naturalnych materiałów, takich jak tradycyjnie wypalana cegła, beton, szkło i metal, 



które są już obecne na Ostrowie Tumskim, hotel wpisuje się w historyczny charakter 
tego wyjątkowego miejsca.  
 
- „Wybraliśmy MGallery by Sofitel, gdyż to silna marka reprezentująca kolekcję 

unikalnych, prestiżowych hoteli, działających w ramach Grupy AccorHotels na całym 

świecie. Wrocławski obiekt, jako pierwszy w Polsce, będzie elementem tej 

wyjątkowej kolekcji. Ważny dla nas jest także fakt, że na etapie tworzenia hotelu, 

pracujemy z cenionymi specjalistami z Paryża, dzięki którym otrzymujemy unikalną 

wiedzę na temat światowych trendów, dbając jednocześnie o lokalny charakter 

naszego projektu. Istotnym czynnikiem jest dostęp do klientów z całego świata 

poprzez udział w jednym z największych programów lojalnościowych – Le Club 

AccorHotels „ – powiedziała Karolina Kaim prezes Tacit Investment, inwestora 
nowego wrocławskiego hotelu. 
 
Efektem współpracy projektantów oraz inwestora jest oryginalna forma hotelu, 
pozwalająca jeszcze lepiej wyeksponować sąsiadującą z nim Katedrę i jej barokowe 
kaplice. Gości zapewne zachwyci wyjątkowa sala balowa otwierająca się na ogród, 
w pamięci zostanie także taras widokowy na dachu i zapierający dech w piersiach 
widok na  
 

 
 
Ostrów Tumski, zwłaszcza Plac Katedralny, ogrody, Stare Miasto i Odrę. Nowy 
wrocławski hotel będzie doskonałym miejscem na spotkanie biznesowe, a także 
przystankiem dla wszystkich, którzy będą chcieli odpocząć w komfortowych 
warunkach.  
 
„-Naszej sieci hoteli w Polsce brakowało tej marki i teraz jest właściwy czas aby 

wprowadzić tak topowy hotel jak MGallery by Sofitel. Polska oferuje bardzo dobre 

perspektywy dla marek luksusowych. Hotele działające pod marką MGallery by 

Sofitel to kolekcja luksusowych hoteli butikowych urządzonych w niepowtarzalnym 



klimacie, oferujących usługi dla najbardziej wymagających gości. Jesteśmy bardzo 

dumni, że Tacit Investment – doświadczony inwestor i prekursor ra rynku 

nieruchomości luksusowych w Polsce, wybrał tę markę oraz umowę o zarządzanie 

dla tej wyjątkowej nieruchomości we Wrocławiu. Przy tym projekcie, nasza 

współpraca wykracza poza marketing i obejmuje tak istotne elementy jak doradztwo 

techniczne czy konsultaje ze światowej sławy projektantami. Poprzez tego rodzaju 

partnerstwo, wprowadzamy na polski rynek nowy produkt hotelowy 

charakteryzujący się najwyższą jakością w segmencie luksusowym a to z kolei 

otwiera perspektywy na podobne projekty w przyszłości. MGallery by Sofitel we 

Wrocławiu będzie wspaniałym hotelem.” – dodaje Gilles Clavie, Dyrektor Generalny 
i Prezes Zarządu Orbis SA.    
 
Sześciopiętrowy budynek spełnia wszelkie wymogi planu miejscowego oraz zgodności 
z sąsiednimi obiektami. Inwestorem budynku jest Tacit Investment, doświadczona 
firma z silną pozycją kapitałową – prekursor na rynku nieruchomości ekskluzywnych 
w Polsce. Koncepcję pięciogwiazdkowego hotelu stworzyło wrocławskie biuro 
projektowe Forum Architekci. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Medusa 
Group, która stworzyła także koncepcję i projekt wnętrz warszawskiej Hali Koszyki. 
W lipcu rusza kolejny etap budowy, która potrwa do 2019 roku, kiedy hotel przyjmie 
pierwszych gości. 
 
Hotel będzie funkcjonował w ramach umowy o zarządzanie. 
 
O marce MGallery by Sofitel: 
Każdy z hoteli MGallery by Sofitel ma własny styl i charakter, które czerpią z trzech 
źródeł: „Dziedzictwa”, „Równowagi” i „Osobowości”. Oferują doskonałość w sztuce 
gościnności w stylu francuskim, inspirują podróżnych, którzy są ciekawi świata. 
Obecnie w 24 krajach działa 88 hoteli tej marki.  
 

Kontakt: 

Katarzyna Nowak 

Biuro Prasowe Orbis SA 

T. +48 22 829 39 97 ; katarzyna.nowak@accor.com 
 
Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Europie Wschodniej oferująca 20 000 pokoi w 117 hotelach, 
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     
 
 
AccorHotels jest wiodącą na świecie grupą hotelową działającą na rynku turystyki i usług lifestylowych,  która  
proponuje podróżującym innowacyjne rozwiązania cyfrowe. Grupa oferuje wyjątkowe doświadczenia z pobytu w 
ponad 4100 hotelach, kurortach, rezydencjach i 3 000 najwspanialszych prywatnych domach na całym świecie. 
AccorHotels  działa w 95 krajach korzystając ze swojego podwójnego doświadczenia inwestora i operatora hoteli, 
prowadząc działalność za pośrednictwem HotelServices i HotelInvest. Portfolio hoteli AccorHotels znajdują się  
luksusowe marki o międzynarodowej renomie, takie jak Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, Fairmont, 
onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman i Swissôtel, popularne marki hoteli kategorii średniej i marki butikowe 
takie jak 25hours, Novotel, Mercure, Mama Shelter oraz Adagio, jak i cenione marki hoteli ekonomicznych: 



JO&JOE, ibis, ibis Styles, ibis budget oraz regionalne marki Grand Mercure, The Sebel i hotelF1. AccorHotels 
oferuje innowacyjne kompleksowe usługi od chwili rozpoczęcia podróży aż do jej zakończenia, czemu służy 
niedawne przejęcie firmy John Paul - światowego lidera usług concierge. 
 
Dzięki niezrównanemu wachlarzowi marek i swojej bogatej, blisko pięćdziesięcioletniej historii, AccorHotels wraz 
z międzynarodowym zespołem liczącym ponad 250 000 pracowników realizuje ważną, głęboko zakorzenioną w ich 
sercach misję – „by każdy gość czuł się mile widziany" (Feel Welcome). Goście cenią sobie możliwość 
uczestniczenia w jednym z najlepszych na świecie hotelowych programów lojalnościowych – Le Club AccorHotels.   
Grupa AccorHotels aktywnie działa wśród społeczności lokalnych i jest zaangażowana w realizację zadań z zakresu 
zrównoważonego rozwoju i zobowiązań solidarnościowych poprzez wdrażanie programu  PLANET 21, w ramach 
którego pracownicy, goście i partnerzy wspólnie przyczyniają się do osiągania zrównoważonego wzrostu. 
 

 

 

 
 


