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W harmonii z ludźmi i miejscami
In harmony with people and places
Ponad 740 hoteli na świecie More than 740 hotels around the world
Hotele Mercure

Fakty facts
Wypoczynek Leisure
Biznes Business
Komfort Comfort
Przyjaźni profesjonaliści
Friendly professionals
Lokalne inspiracje Local inspirations

popr zednie

/

Bez względu na to, czy planujesz podróż służbową, wyjazd
wypoczynkowy, organizację konferencji lub spotkanie
integracyjne, hotele Mercure, łącząc lokalny koloryt ze światowej
klasy usługami i doskonałym standardem, zawsze gwarantują
najwyższy poziom gościnności.
Nasi Goście zawsze mogą liczyć na atrakcyjne ceny oraz fachową
pomoc podczas rezerwacji, punkty lojalnościowe przyznawane
za każdy pobyt, a po przyjeździe do hotelu w pełni korzystać z
całodobowej opieki, wysokiego komfortu i bogatej oferty oraz
cieszyć się atmosferą odpowiednią zarówno do pracy jak
i wypoczynku.
/ Whether you are planning a business trip, vacation, conference
or integration meeting, Mercure hotels always ensure the highest
level of hospitality, combining local color with world-class services
and an excellent standard.
You can always count on attractive prices and professional
assistance during the booking process, as well as loyalty points
awarded for each stay. Upon arrival, you can take full advantage
of our 24/7 care, high comfort and rich offer, and enjoy an
atmosphere that is suitable for both work and relaxation.
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Do pracy i Do wypoczynku
Business and leisure
Pozostawia niezapomniane wrażenia! You will enjoy your stay, no matter what!
Hotel Mercure
opole

Fakty facts
3-gwiazdkowy standard 3-star standard
Monitorowany parking hotelowy
Monitored car park
Usługi pralnicze Laundry service
Business Center
Wi-Fi

/

Hotel położony jest w kulturalno-handlowym centrum
miasta, w pobliżu jego historycznej, zabytkowej części.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Rynek, Ratusz,
Katedra, Wieża Piastowska i festiwalowy Amfiteatr. Dzięki swej
lokalizacji Hotel jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania
okolic Opola – warto m.in. zobaczyć urokliwe zamki w Mosznej
i Brzegu oraz wybrać się na wycieczkę na Górę Św. Anny lub
nad Jeziora Turawskie. Turystów, przybywających do miasta
transportem zbiorowym, ucieszy z pewnością odległość od
dworca PKP i PKS - jedynie 100 m.
/ The hotel is located in the cultural and commercial heart of
the city, close to its historical district, in the immediate vicinity
of the Market Square, the Town Hall, the Cathedral, the Piast
Tower and the festival Amphitheater. Thanks to its location, the
hotel is an ideal place to stay for those who wish to explore the
city of Opole. The must-see places include the lovely castles
in Moszna and Brzeg and a trip to the St. Anna’s Mountain
and the Turawskie Lakes. Tourists arriving in the city by public
transport will be pleased to note the distance of the hotel from
the central railway (PKP) and bus station (PKS) - only 100 m.
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trzygwiazdkowy standard
3-star standard
Idealnie spełnia wymagania wszystkich gości Perfectly meets the expectations of all our guests
Hotel Mercure
opole

Fakty facts
103 klimatyzowane pokoje:
103 air-conditioned rooms:
39 pokoi jednoosobowych 39 single rooms

Hotel Mercure Opole oferuje 103 funkcjonalnie
urządzone pokoje jedno- i dwuosobowe oraz eleganckie
apartamenty. Wszystkie pokoje wyposażone są w zestaw do
parzenia kawy i herbaty oraz łącze internetowe. Na terenie
całego hotelu można również korzystać z Wi-Fi.
/ The Mercure Opole Hotel offers 103 comfortable single
and double rooms and elegant apartments. All the rooms are
equipped with tea and coffee making facilities and internet
access. Wi-Fi is available in the entire hotel.

53 pokoje dwuosobowe 53 double rooms
3 apartamenty 3 suites
7 pokoi Superior 7 Superior rooms
Pokój przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
Room for disabled guests
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restauracja
restaurant
Naturalnie pyszne Naturally delicious
Hotel Mercure
opole

Fakty facts
Restauracja czynna:
12:00 – 22:00
Restaurant open:
from midnight to 10:00 pm

/

Hotelowa restauracja oferuje wybór różnorodnych potraw
skomponowanych z naturalnych i zawsze świeżych składników.
Przestronna sala, świetna obsługa oraz bogate menu sprawiają, że
miejsce to sprawdzi się zarówno podczas posiłków w towarzystwie
rodziny, przyjaciół czy partnerów biznesowych, jak i przy okazji
większych spotkań oraz imprez okolicznościowych, takich jak przyjęcia z okazji chrztu i pierwszej komunii, urodziny czy jubileusze.
/ The hotel restaurant offers a diverse selection of dishes composed of natural and always fresh ingredients. Spacious dining room,
great service and rich menu create a perfect place for family meals,
outings with friends or business meetings as well as for larger
gatherings and special events such as baptism and first communion
receptions, birthdays and anniversaries.
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Doskonałe miejsce na spotkania
THE PERFECT PLACE FOR MEETINGS
Przestrzeń dla biznesu Space for business
Hotel Mercure
opole

Nazwa
sali
room
name

pow.
sal (m2)

wysokość
(m)

ustawienie
teatralne

ustawienie
„U”

bufet
zasiadany

ustawienie
szkolne

bankiet
zasiadany

room
dimensions
(m2)

height (m)

theatrical
arrangement

“U” table
arrangement

sitting
banquet
arrangement

class room
arrangement

sitting
banquet
arrangement

A-moll

86

3,2

90

35

40

48

50

B-moll

86

3,2

90

35

40

48

50

C-moll

86

3,2

90

35

40

48

50

Projektory multimedialne, dostęp
do Internetu, ekran, flipchart,
odtwarzacze CD i DVD, telewizory
oraz laptopy Multimedia projectors,
access to the Internet, screen, flipchart,
CD and DVD players,TV sets and laptops

A+B

172

3,2

180

60

70

96

100

A+B+C

258

3,2

270

120

130

140

150

Bossa nova

47

3,1

30

18

15

20

24

Bankietowa

38

2,6

–

25

System dźwiękoszczelnych ścian
przesuwanych Sound-proof mobile walls

Swing

34

2,8

20

14

Fakty facts
7 klimatyzowanych sal z wyposażeniem
7 air-conditioned rooms with equipment
System nagłośnienia i oświetlenia
Sound and lights system

/

jeden wspólny stół dla 25 osób

1 table for 25 persons

24

16

10

/

mercure

hotel

pokoje
rooms

restaur ac ja
restaur ant

Konferencje
conferences

lok aliz ac ja
location

Doskonałe miejsce na spotkania
THE PERFECT PLACE FOR MEETINGS
Przestrzeń dla biznesu Space for business
Hotel Mercure
opole

Fakty facts
7 klimatyzowanych sal z wyposażeniem
7 air-conditioned rooms with equipment
System nagłośnienia i oświetlenia
Sound and lights system
Projektory multimedialne, dostęp
do Internetu, ekran, flipchart,
odtwarzacze CD i DVD, telewizory
oraz laptopy Multimedia projectors,
access to the Internet, screen, flipchart,
CD and DVD players,TV sets and laptops
System dźwiękoszczelnych ścian
przesuwanych Sound-proof mobile walls
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opole
stolica polskiej piosenki
the capital of Polish Song
Nadodrzańskie krajobrazy i bogate tradycje kulturalne Picturesque landscapes and rich cultural tradition
Zapraszamy do Opola, ważnego centrum
regionu, położonego u zbiegu trzech przepięknych krain geograficznych: Wyżyny Śląskiej, Niziny Śląskiej i Podgórza Sudeckiego.
To tutaj od setek lat przebiegają ważne europejskie szlaki komunikacyjne i handlowe
ze Wschodu na Zachód oraz z Południa na
Północ.
Welcome to Opole, a major city of the region, located at the junction of three gorgeous geographic lands: the Slaska Upland,
the Slaska Lowland and Sudeckie Foothill,
and at the crossroads of important European communication and trade routes running
from the East to the West and the South
to the North.

/

Wieki temu, gdy nadodrzańskie tereny pokrywały gęste lasy,
pewien władca plemienny szukał zagubionej drogi do swej
drużyny. Przedzierając się przez puszcze, dotarł w końcu do
prześlicznej łąki, na której miejscowa ludność postawiła już
pierwsze chaty. „O! Polanie!” – krzyknął i ucieszony kazał w
tym właśnie miejscu wybudować gród. Ta legenda opowiada o
początkach miasta, które tak jak przed wiekami, tak i dzisiaj pełni
role ważnego ośrodka w gospodarczej i handlowej wymianie
pomiędzy krajami Centralnej Europy.
/ Ages ago, when the terrain along the Oder river was densely forested, certain tribal ruler sought the way to find his lost
company. Struggling through the bushes he finally reached a
lovely meadow, where the local people had put up first huts. –
O! Meadow People! („Polanie” - Slavic nation, name deriving
from the core „Pole” - meadow) – he shouted and ordered that
a settlement be built right there. This is the legend that tells the
birth of the city which, until today, continues to play a major
economic and commercial role in trade between the countries
of the Central Europe.
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Pełna swoboda komunikacji
Complete freedom of communication
Odpowiedni hotel w odpowiednim miejscu The right hotel in the right place
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ul. Krakowska 57-59
45-018 Opole
TEL .: +48 77 451 81 00
FAX: +48 77 451 81 99
E-mail: H3405@accor.com
mercure-opole.com
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Mercure: silna marka gwarantująca autentyczne
doświadczenie. Ponad 740 hoteli w 57 krajach.
Mercure, a genuine experience guaranteed by a strong
brand. More than 740 hotels in 57 countries.

Bydgoszcz, Cieszyn, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Jelenia Góra, Karpacz, Krynica-Zdrój, Lublin, Mrągowo,
Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Racławice, Toruń, Warszawa, Wisła, Wrocław, Zakopane, Zamość

/

Trasa samochodowa / Roadway
Berlin – Wrocław: > ul. Wrocławska > ul. Spychalskiego
> ul. Piastowska > ul. Korfantego > ul. 1 Maja
> ul. Reymonta > ul. Damrota > ul. Kołłątaja;
Warszawa – Częstochowa: > ul. Częstochowska
> ul. Ozimska > ul. Kołłątaja
Kraków, Katowice: > ul. Obrońców Stalingradu
> ul. Armii Krajowej > ul. Fabryczna > ul. 1 Maja > ul. Reymonta
> ul. Damrota > ul. Kołłątaja
GPS
N 50° 39’ 47.27’’ E 17° 55’ 32.53’’

Gwarancja najlepszej ceny na mercure.com
Best prices guarantee on mercure.com

Marka

