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Rumunia: Orbis umacnia swoją wiodącą pozycję w Bukareszcie
Otwarcie hotelu ibis Styles Bucharest City Center
w pierwszym kwartale 2020 r.
Grupa Hotelowa Orbis - największy operator na rynku hotelarskim w Europie Wschodniej
i strategiczny partner AccorHotels, wzmacnia swoją wiodącą pozycję w regionie,
podpisując umowę o zarządzanie nowym hotelem ibis Styles w samym centrum stolicy
Rumunii.
Europa Wschodnia oferuje nowe, bardzo intersujące kierunki podróży zarówno dla osób
wyjeżdżających służbowo, jak i turystów z całego świata. Ponadto, gospodarki państw w tej
części Europy rozwijają się, a wraz z nimi wzrasta siła nabywcza mieszkańców.
Zdecydowanie dostrzegamy potencjał tych państw i dlatego dynamicznie rozwijamy
w regionie sieć hoteli działających pod markami AccorHotels. Grupa Orbis oferuje obecnie
129 hoteli w 12 państwach, a w planach mamy ponad 40 nowych projektów - powiedział
Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis.
Nowo wybudowany hotel ibis Styles Bucharest City Center, którego otwarcie zaplanowane
zostało na pierwszy kwartał 2020 r. powstał we współpracy z Dentotal Hospitality rumuńskim właścicielem hotelu i inwestorem. Hotel będzie zarządzany przez Orbis.
„Rumunia, gdzie mamy dziś 11 hoteli, a planowanych jest kolejne 10 obiektów, jest dla nas
rynkiem o kluczowym znaczeniu. Jesteśmy dumni z tego, że umacniamy naszą wiodącą
pozycję we współpracy z Dentotal Hospitality i otwieramy ibis Styles Bucharest City Center,
który będzie jednym z najbardziej pozytywnych i stylowych hoteli w Bukareszcie. Nie
ukrywamy, że będziemy wciąż aktywnie poszukiwać możliwości dalszego rozwoju na rynku,
który oferuje duży potencjał dla hoteli działających pod wiodącymi na świecie markami
AccorHotels” - dodał Frank Reul, dyrektor ds. rozwoju Orbis i AccorHotels w Europie
Wschodniej.
ibis Styles Bucharest City Center jest położony przy Stirbei Voda, w bliskiej odległości od
Ateneum, Pałacu Królewskiego, Opery Narodowej i głównej stacji kolejowej Gara de Nord.
Hotel zaoferuje 152 pokoje gościnne, w tym pokoje rodzinne i pokoje dla gości
z niepełnosprawnością, restaurację, bar, sale konferencyjne oraz własny parking.
Inspiracją do budowania historii i wystroju wnętrz ibis Styles Bucharest City Center będzie
rumuńska ludowa bluzka „Ia”. Celem jest zaprezentowanie gościom piękna lokalnej sztuki,
a także nowoczesności Rumunii.

Zgodnie z filozofią tej ekonomicznej marki AccorHotels, ibis Styles to komfortowe, designerskie
hotele o różnych stylach, charakteryzujące się kreatywnością, emanujące dobrym humorem
i radosną atmosferą, pozytywne, stylowe i urokliwe. W hotelach tej marki ważne jest poczucie
wspólnoty, lokalny design i temat przewodni.
Marka ibis Styles obejmuje ponad 420 hoteli w 45 państwach na całym świecie.
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Grupa Hotelowa Orbis:
Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Wschodniej oferująca prawie 21 000 pokoi
w 129 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

