
 

 

 

 

 

Komunikat prasowy 

Warszawa, 16 lipca 2018 r. 

 

 

Orbis wykupił nowo wybudowany hotel ibis Vilnius Centre, który 
przyjmie pierwszych gości już w trzecim kwartale tego roku! 

 
UAB Hekon – spółka zależna Orbisu, zgodnie z wcześniejszą umową, wykupiła za kwotę 

8,7 mln euro netto hotel ibis położony w samym centrum stolicy Litwy, przy ul. Rinktines 

18 w Wilnie. 

 

Hotel ibis Vilnius Centre mieści się w rewitalizowanej, centralnej części Wilna skupiającej 

nowoczesne apartamenty i biura. Położony w pobliżu malowniczej i zabytkowej starówki, 

zamku Giedymina i Placu Katedralnego. To idealna opcja zakwaterowania dla osób zarówno 

w podróży służbowej, jak i turystycznej, zapewnia łatwy dostęp do historycznej części miasta. 

Hotel zaoferuje 164 klimatyzowane pokoje, parking podziemny, zaplecze konferencyjne, bar 

i restaurację. 

 

Hotel ibis Vilnius Centre powstał w rekordowym tempie. Firma UAB Merko statyba, która należy 

do Merko Ehitus Group w półtora roku zrealizowała budynek hotelowy wraz z instalacjami 

technicznymi zgodnie z najwyższymi standardami, zaś Orbis był odpowiedzialny za aranżację 

i wyposażenie wnętrz. Jednocześnie trwa finalizacja zielonej certyfikacji BREEAM na poziomie 

„good”. ibis Vilnius Centre będzie pierwszym na Litwie hotelem nisko-emisyjnym, czyli 

zgodnym z aktualnymi trendami nowoczesnego hotelarstwa i zielonych miast. 

 

Pokoje w ibis Vilnius Centre zostały wykonane w standardzie Sweet Room. Stylistyka i design 

powierzchni wspólnych symbolizują charakterystyczne cechy Wilna: fototapety w salach 

konferencyjnych są zaprojektowane specjalnie dla tego hotelu i odzwierciedlają prężnie 

rozwijającą się dzielnicę, w której zlokalizowany jest hotel. Natomiast wiszące balony 

nawiązują  do charakterystycznych dla Wilna widoków w okolicach hotelu, nad rzeką Wilią 

(Neris).   

 

 

 

 

 
Kontakt 

Biuro Prasowe Orbis SA 

T. +48 22 829 39 97 

katarzyna.nowak@accor.com  

 

 

 

 



 

 

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,  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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.accorhotels.group/fr-FR/group
http://www.accorhotels.group/fr-FR/hotel-development/brands/our-brands-portfolio
http://www.accorhotels.group/fr-FR/innovation/travels-and-lifestyle/private-rental
http://www.accorhotels.group/fr-FR/group/our-brands-and-services/john-paul
http://www.accorhotels.group/fr-FR/group/our-brands-and-services/nextdoor
http://www.accorhotels.group/fr-FR/innovation/travels-and-lifestyle/food-and-beverage
http://www.accorhotels.group/fr-FR/group/our-partnerships-and-sponsorships/accorhotels-arena
http://www.accorhotels.group/fr-FR/innovation/digital/behind-the-scenes
http://www.accorhotels.group/fr-FR/group/our-brands-and-services/our-loyalty-program
http://www.accorhotels.group/fr-FR/commitment
http://www.accorhotels.group/fr-FR/commitment/solidarity-accorhotels/heart-hospitality

