Informacja prasowa
29 LIPCA, 2019

Mercure Kraków Fabryczna City
przyjmie gości już na początku 2021 roku!
ORBIS I ACCOR KONSEKWENTNIE ROZWIJAJĄ SIEĆ HOTELI W POLSCE
200-pokojowy hotel Mercure powstanie w ramach realizowanej w Krakowie inwestycji
Fabryczna City. Długoletnia umowa franczyzy została zawarta pomiędzy grupą Orbis a
renomowanym krakowskim deweloperem - firmą Inter-Bud. Otwarcie hotelu planowane
jest na pierwszy kwartał 2021.
Mercure Kraków Fabryczna City powstaje na terenie dawnej destylarni Polmos S.A.
z 1931 roku we wschodniej części Krakowa (20 minut pieszo od Rynku i stacji kolejowej
Kraków Główny). Hotel stanowi część bardzo ważnej dla miasta inwestycji Kraków
Fabryczna City, która składa się z nowoczesnych biurowców klasy A wchodzących w
skład Fabryczna Office Park, stylowej części mieszkalnej oraz dwóch zrewitalizowanych
zabytkowych budynków, w których znajdzie się hotel Mercure. Fabryczna Office Park
realizowania jest w zielonej certyfikacji BREEAM (poziom „excellent”), co oznacza
zrównoważone zagospodarowanie terenu, oszczędność zasobów wody, jeszcze większą
efektywność energetyczną inwestycji, staranny dobór materiałów oraz najwyższą jakość
materiałów zastosowaną wewnątrz budynków.
„Mercure w Krakowie to nasza pierwsza inwestycja hotelowa w tak wyjątkowym miejscu,
jakim jest zabudowa przemysłowa z przełomu lat 20’ i 30’ XIX wieku. Dla tego hotelu
potrzebowaliśmy silnej i rozpoznawalnej na całym świecie marki, która będzie jednak na
tyle elastyczna, aby móc zachować zabytkową tkankę budynku i jednocześnie pozostawić
miejsce na współczesną architekturę, nowoczesne wnętrza i najnowsze rozwiązania
technologiczne. Chcemy, aby Mercure Kraków Fabryczna City oferował
podróżującym unikalne doświadczenia, bez względu na to czy goście przyjeżdżają w
celach służbowych czy turystycznych.”– wyjaśnia Stanisław Łukasik, właściciel grupy
Inter-Bud.
Hotel zaoferuje 3500 m2 nowoczesnej i komfortowej powierzchni konferencyjnej, 2000
m2 powierzchni fitness & spa z basenem, parking podziemny, bar i restaurację, Ponadto
w budynkach zabytkowych znajdować się będzie sześć kolejnych restauracji, z których
jedna będzie dysponowała własnym browarem z piwem warzonym na miejscu.
„Ten hotel będzie posiadał atrakcyjną i konkurencyjną ofertę dla segmentu MICE.
Historyczny charakter inwestycji zdecydowanie podkreśli jej wyjątkowość. Czujemy się
wyróżnieni i cieszymy się, że grupa Inter-Bud wybrała markę Mercure dla tego projektu.
Kraków jest dzisiaj nie tylko ogromnie popularną destynacją turystyczną i biznesową,
ale również miastem, który ma swoją markę na poziomie europejskim i światowym.
Jesteśmy pewni, że ta inwestycja to tylko początek współpracy obu firm. Na rynku
krakowskim jest jeszcze miejsce na nowe, lifestyle’owe marki hotelowe.” – dodaje Jacek
Stasikowski, dyrektor ds. rozwoju sieci w Grupie Orbis i Accor na Polskę i Kraje
Bałtyckie.

Wielofunkcyjne obiekty (z ang. mixed-use) łączące przestrzeń biurową, usługową i
mieszkalną z historią w tle cieszą się rosnącą popularnością wśród deweloperów i
inwestorów w Polsce. Za projekt architektoniczny obydwu zabytkowych budynków
odpowiada biuro IMB Asymetria.
„Nowoczesność hotelu Mercure Kraków Fabryczna City będzie przejawiać się przede
wszystkim w nowo projektowanych elementach, dodanych częściach, nadbudowanych
fragmentach oraz w nowoczesnej technologii zastosowanej we wnętrzach budynków czy
w pasażach. Ich charakter będzie różnić się od fragmentów historycznych poprzez
podkreślenie różnicy między zachowanymi historycznymi budynkami a nową
architekturą, przy zachowaniu subtelnej harmonii nowoczesności z estetyką architektury
minionej epoki. Ten hotel będzie wyjątkowy, ponieważ będzie tworzył nowa wartość
architektoniczną, nie rywalizując a współistniejąc z obecnymi budynkami historycznymi.”
– tłumaczy Krystyna Pawlik z biura IMB Asymetria.
Właściciel hotelu Mercure Kraków Fabryczna City korzysta z umowy doradztwa
hotelowego oferowanej przez Grupę Orbis i Accor. Dzięki wsparciu ekspertów, inwestorzy
mogą budować hotele w sposób pozwalający uzyskać najlepsze wyniki ekonomiczne przy
zachowaniu odpowiednich standardów, wysokiej jakości produktu, sprawdzonych
dostawców i gwarancji zadowolenia przyszłych gości hotelowych.
Sieć Mercure to znane i rozpoznawalne na całym świecie hotele grupy Accor kategorii
średniej (midscale). Pod marką Mercure działa obecnie ponad 790 hoteli w ponad 60
krajach na całym świecie. Każdy hotel Mercure jest inny i inspirowany lokalną kulturą.
Mercure to jedyna marka hoteli klasy średniej łącząca siłę międzynarodowej sieci i
doświadczenie z wysoką jakością typową dla hoteli zintegrowanych z lokalną
społecznością.
W Polsce działa 21 hoteli Mercure, a kolejne 6 otworzy się do końca 2022 roku. Mercure
Kraków Fabryczna City będzie drugim adresem sieci Mercure w Krakowie i dziewiątym
hotelem działającym pod jedną z marek grupy Accor w tym mieście.

O GRUPIE HOTELOWEJ ORBIS
Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Wschodniej z ponad 130 hotelami,
które oferują ponad 22 000 pokoi. Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek grupy Accor 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 Accor.
O GRUPIE ACCOR

Accor jest wiodącą na świecie, kompleksową grupą hotelarską oferującą gościom wyjątkowe i
niezapomniane wrażenia w prawie 4 800 hotelach, kurortach i rezydencjach w 100 krajach świata. Accor
dysponuje niezrównanym portfolio marek hoteli, od luksusowych po ekonomiczne i od ponad 50 lat
świadczy usługi związane z gościnnością.
Oprócz zakwaterowania, dzięki świadczonym usługom w zakresie gastronomii, rozrywki nocnej, wellbeing
i coworkingu, Accor umożliwia nowe sposoby życia, pracy i spędzania czasu wolnego. Aby realizować cele
biznesowe, portfolio Accor obejmuje także działalność ukierunkowaną na dystrybucję usług, działania

operacyjne i doświadczenia w branży hotelarskiej. Goście mają dostęp do jednego z najbardziej
atrakcyjnych programów lojalnościowych na świecie.
Accor jest głęboko zaangażowany w tworzenie zrównoważonego rozwoju aktywnie działając na rzecz
naszej planety i lokalnych społeczności. W ramach programu Planet 21 - Acting Here. Accor działa na
rzecz „pozytywnego hotelarstwa”, a w ramach Accor Solidarity pomaga osobom w niekorzystnej sytuacji
życiowej poprzez szkolenia zawodowe i dostęp do miejsc pracy.
Spółka Accor SA jest notowana na paryskiej giełdzie Euronext (kod ISIN: FR0000120404) oraz na rynku
OTC (kod ACRFY) w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na stronie: accor.com. Zapraszamy do
polubienia strony na Facebooku i śledzenia na Twitterze.
O INTER-BUD

Od 1989 roku INTER-BUD realizuje kompleksowo inwestycje, jest dzisiaj jednym z najbardziej
renomowanych w Polsce deweloperów i pozostaje otwartym na nowe wyzwania.
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