
 

 

 

 

 

Informacja prasowa 

Warszawa, 28 sierpnia 2018 
 

 

Grupa Orbis z trzema nowymi umowami w Rumunii: 
ibis Timisoara, ibis Styles Bucharest Airport  

oraz Mercure Sibiu Airport 
 

 

Zgodnie z przyjęta strategią rozwoju sieci hoteli pod markami AccorHotels w Europie 

Środkowo-Wschodniej - a w szczególności na bardzo obiecującym rynku rumuńskim, Orbis 

podpisał w ostatnim czasie 3 nowe umowy, na łącznie 370 pokoi: 

 

 ibis Timisoara, w zachodniej Rumunii (200 pokoi, planowane otwarcie - 4 kw. 2020 r.): 

umowa o zarządzanie hotelem w centrum miasta; 

 

 ibis Styles Bucharest Airport (85 pokoi, planowane otwarcie - 1kw. 2019r.): umowa 

o zarządzanie została zawarta z inwestorem – Liwa Properties S.R.L. i będzie to najbliższy 

hotel międzynarodowego lotniska Otopeni w Bukareszcie; 

 

 Mercure Sibiu Airport (85 pokoi, otwarcie hotelu zaplanowane na 1 kw. 2019 r.): umowa 

franczyzy zawarta z firmą Pritax Invest, właścicielem obecnego hotelu Ana Airport Hotel, 

który dołączy do sieci Mercure po kompleksowej modernizacji. Hotel zlokalizowany jest 

blisko centrum miasta i jednocześnie tylko 2 minuty drogi do międzynarodowego lotniska 

w Sibiu, największego miasta w Transylwanii.  

    

Grupa Orbis operuje w Rumunii 11 hotelami, działającymi pod takimi markami jak Pullman, 

Novotel, Mercure, ibis i ibis Styles. 

 

 „Rumunia odgrywa istotną rolę w naszej strategii rozwoju. Jest atrakcyjnym rynkiem 

z dużym potencjałem dla takich marek hotelowych jak Pullman, Mercure, Novotel, ibis, ibis 

Styles i jeszcze jednej marki, której na tym rynku jeszcze nie ma. Zgodnie z wcześniejszymi 

zapowiedziami, utrzymujemy wysokie tempo rozwoju marek AccorHotels. Orbis operuje 

już 129 hotelami w 12 krajach a to spory wyróżnik gdyż taka sieć jest wsparciem 

i ułatwieniem dla właścicieli hoteli.” - komentuje Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor 

Generalny Orbis SA.   

 

W połowie br. Orbis zainwestował 11 mln euro w zakup hotel Mercure Bucharest Unirii. 

Spółka jest bardzo aktywna na rynkach Europy Wschodniej poszukując okazji 

do przeprowadzenia potencjalnych transakcji. 

 

Obecnie, 40% hoteli w Grupie Orbis w Europie Wschodniej jest prowadzonych na podstawie 

umów zarządzania lub franczyzy, a ponad 40% przychodów Orbisu generowanych jest poza 

granicami Polski. Jest to wynikiem strategii spółki, która uwzględnia dywersyfikację ryzyka. 
 

 



 

 

 

Kontakt 

Biuro Prasowe Orbis SA 

T. +48 22 829 39 34 

emilia.maraszek@accor.com / katarzyna.nowak@accor.com   

 

 

Grupa Hotelowa Orbis: 

 
Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Wschodniej oferująca prawie 21 000 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,  liderem 
innowacyjne rozwiązań cyfrowych, który oferuje wyjątkowe doświadczenia z pobytu w ponad 4300 hotelach, 
kurortach i rezydencjach zlokalizowanych w 100 krajach. Mając w portfolio luksusowe marki o międzynarodowej 
renomie od luksusowych po ekonomiczne, od wysokiej do średniej kategorii, a także marki lifestylowe,  AccorHotels 
od ponad 50 lat dostarcza specjalistyczną wiedzę i know-how w zakresie usług hotelowych. Poza podstawową 
działalnością hotelową AccorHotels rozwinął z sukcesem sieć swoich usług stając się światowym liderem w wynajmie 
luksusowych prywatnych rezydencji z ponad 10.000 atrakcyjnych obiektów na całym świecie. Grupa jest również 
aktywna w segmencie usług concierge, co-working, gastronomicznych, organizacji wydarzeń, rozwiązań w zakresie 
nowych technologii. Dzięki międzynarodowemu zespołowi ponad 250 000 zaangażowanych pracowników AccorHotels 
deklaruje realizację ważnej, głęboko zakorzenionej w ich sercach misji – „by każdy gość czuł się mile widziany" (Feel 
Welcome). Goście mogą uczestniczyć 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 spójnego 
programu PLANET 21 Acting Here, w ramach którego pracownicy, goście i partnerzy wspólnie przyczyniają się do 
osiągania zrównoważonego wzrostu. Od 2008 roku AccorHotels Solidarity Endowment Fund w sposób naturalny 
uzupełnia działalności i wartości Grupy, wspomagając walkę przeciwko społecznemu i materialnemu wykluczeniu 
będącemu udziałem najbardziej pokrzywdzonych członków społeczeństwa. 
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 lub accorhotels.com 

Zapraszamy do polubienia nas i śledzenia w serwisach Twitter i Facebook 
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