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Adagio – marka nr 1 aparthoteli w Europie 
przybywa do Krakowa! 

 

Orbis podpisał pierwszą umowę zarządzania dla Adagio Aparthotel w Krakowie, na okres 

20 lat. Aparthotel bedzie oferował 190 komfortowych i przestrzennych pokoi dla gości 

podróżujących w celach biznesowych, wypoczynkowych i rodzinnych. Adagio Kraków powita 

pierwszych gości na koniec 2021 roku w stylowych studiach z nowoczesną kuchnią i łazienką 

oraz w powiększonych apartamentach z oddzielną sypialnią. Nowoczesna koncepcja 

przestrzeni publicznej zostanie zreazliowana według najnowszych trendów i będzie idealnym 

miejcem do spotkań gości.  

 

“Adagio Kraków doskonale dopełnia obecność Orbisu w tej wyjątkowej, całorocznej 

destynacji w Polsce. Adagio to najlepsza opcja dla tych, którzy poszukują komfortu 

w apartamencie z usługami hotelowymi dla dodatkowej wygody. Adagio to silna marka, 

która oferuje nie tylko pokój hotelowy, ale i przestrzeń do życia. Adagio Kraków będzie 

idealnym rozwiązaniem dla pobytów średnio i długoterminowych, dla podróżujących 

w celach biznesowych, turystycznych i rodzinnych. Otwiera również nowe horyzonty 

w strategii rozwoju Orbisu” – powiedział Gilles Clavie, prezes zarządu i dyrektor generalny 

Orbis SA. 

 

Adagio Aparthotels jest atrakcyjnym rozwiązaniem i współczesną odpowiedzią 

na oczekiwania dzisiejszych gości. 

 

W ostatnich latach zmieniły się potrzeby gości. 

Wielu z nich oczekuje większej elastyczności, 

przestrzeni i swobody, nie tracąc przy tym 

standardu usług hotelowych, takich jak 

recepcja czy sprzątanie. Jednocześnie tryb 

pracy zmienił się na projektowy, przez co 

pracownicy przedłużają swoje pobyty podczas 

podróży służbowych. Aparthotel Adagio 

pozwala na większy wybór, niezależność 

i domową, przyjazną atmosferę, a dodatkowo 

jest wspierany przez usługi hotelowe. Adagio 

oferuje zróżnicowane ceny, które pozwalają na kontrolę kosztów. 

 

 



 

 

 

W cenę apartamentów wliczone są liczne usługi, 

takie jak: recepcja czynna 24/7, wi-fi w hotelu, 

usługa sprzątania, business corner, fitness, 

basen w niektórych lokalizacjach. Opcjonalnie 

dostępne są także: śniadanie w formie bufetu, 

pralnia i prywatny parking. 

 

Orbis oferuje markę Adagio Aparthotel 

inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym 

oraz posiada prawo do rozwoju sieci hoteli pod 

tą marką w 8 krajach Europy Środkowo-

Wschodniej: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Serbia, Estonia, Łotwa oraz Litwa. Dzięki 

swojemu unikalnemu doświadczeniu w zarządzaniu hotelami, Orbis proponuje inwestorom 

umowy o zarządzanie z pełnym pakietem profesjonalnych usług, narzędzi i „know-how” 

dotyczącego prowadzenia aparthoteli pod marką Adagio. 
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Biuro Prasowe Orbis SA 

T. +48 22 829 39 97 

 

Grupa Hotelowa Orbis: 
Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Wschodniej oferująca ponad 20 500 pokoi 
w 127 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, MGallery by 
Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, adagio, 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.  
Od 1997 roku Orbis SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
  

Strategicznym inwestorem Orbisu jest  

 

O AccorHotels: 
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 4300 hotelach, kurortach, rezydencjach i 10 000 najwspanialszych prywatnych domach na całym świecie. 
AccorHotels  działa w 100 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, 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. 
Akcje Accor SA są notowane na giełdzie Euronext w Paryżu (kod ISIN: FR0000120404) oraz na rynku 
pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych (kod: ACRFY).   


