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Hotel MGallery by Sofitel Jurata w Grupie Orbis
W Juracie, na Półwyspie Helskim powstanie pięciogwiazdkowy hotel
typu resort, kategorii premium, który będzie funkcjonował w Grupie
Hotelowej Orbis w ramach umowy franczyzy.
Hotel MGallery by Sofitel Jurata, malowniczo położony tuż przy słonecznej plaży
Zatoki Puckiej, zaoferuje 200 komfortowo wyposażonych pokoi, restauracje,
bary, sale konferencyjne, centrum SPA, basen, sauny, fitness, garaż podziemny,
prywatną plażę i molo z przystanią dla luksusowych jachtów i katamaranów.
Amatorzy aktywnego wypoczynku będą mogli skorzystać z szerokiej oferty sportów
wodnych.
Oryginalna bryła hotelu zostanie wkomponowana w nadmorski las, goście odnajdą
tu spokój, ciszę i szereg atrakcji.
Inwestor, spółka Medical Investment Trust i operator hotelu spółka REVERHOTELS
tworzą nowoczesny i prestiżowy hotel typu resort o szerokiej gamie usług
i całorocznych atrakcji oraz wysublimowanym wystroju, korespondującym
z klimatem nadmorskiego kurortu.
- „Wybraliśmy MGallery by Sofitel, gdyż ta luksusowa marka zapewnia wyjątkowy
poziom komfortowego wypoczynku naszym przyszłym Gościom oraz w autentyczny
sposób podkreśla żeński pierwiastek mitycznej bogini Juraty, królowej wód i SPA.
Dzięki marce MGallery by Sofitel Jurata uzyska ekskluzywny hotel typu resort, na
miarę jednej z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w Polsce.” –
powiedział Maciej Sadowski prezes Medical Investment Trust.
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.
Więcej na accorhotels.com
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Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Wschodniej oferująca ponad 20
000 pokoi w 120 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, ibis, ibis Styles i ibis budget.
Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od
luksusowych hoteli 5-gwiaz- dkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.
Od 1997 roku Orbis SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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.
Akcje Accor SA są notowane na giełdzie Euronext w Paryżu (kod ISIN: FR0000120404) oraz na rynku
pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych (kod: ACRFY).
Informacje i rezerwacja: accorhotels.group.com lub accorhotels.com
Zapraszamy do polubienia nas i śledzenia w serwisach Twitter i Facebook

