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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.

W harmonii z ludźmi i miejscami
in harmony With people and places
Ponad 700 hoteli na świecie More than 700 hotels around the world

hotele mercure 
 

faKtY facts
Wypoczynek Leisure

Biznes Business

Komfort Comfort

Przyjaźni profesjonaliści 
Friendly professionals

Lokalne inspiracje Local inspirations

PoPrzedNie

mercure

http://www.mercure.com/pl/polska/index.shtml
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hotel

Nowoczesny Hotel Mercure Wrocław Centrum położony 
jest w kulturalnym, handlowym i komunikacyjnym 
centrum Wrocławia – w sąsiedztwie największych atrakcji 
turystycznych miasta, takich jak rynek i ostrów Tumski. 
Hotel oddalony jest 11 km od międzynarodowego Portu 
Lotniczego „Copernicus”, a od dworca kolejowego i 
autobusowego jedynie 1 km. do dyspozycji gości hotelowych 
oddany jest monitorowany parking na ponad 200 miejsc.

/ The modern Mercure Wrocław Centrum hotel is located in 
the cultural and commercial center of the city and within its 
transportation hub zone, close to major tourist attractions, 
such as the old Market Square and ostrów Tumski 
island. The hotel is within the distance of 11 km from the 
“Copernicus” international Airport and only 1 km from the 
railway and bus station. The hotel has a monitored car park 
with more than 200 parking spaces.

do pracy i do Wypoczynku
Business and leisure
Pozostawia niezapomniane wrażenia! You will enjoy your stay, no matter what!

hotel mercure  
WrocłaW centrum 

faKtY facts
4-gwiazdkowy standard 4-star standard

room service

Monitorowany parking (200 miejsc)  
Monitored car park (200 parking spaces)

Usługi pralnicze Laundry service  

Business Center

Prasa codzienna daily press

Wellness

Wi-Fi

ochrona hotelu Security service (24h) 

http://www.mercure.com/pl/polska/index.shtml
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pokoje
rooms

do Państwa dyspozycji oddajemy 151 eleganckich
i funkcjonalnych pokoi, w tym apartamenty i pokoje
o podwyższonym standardzie. Każdy pokój wyposażony
jest m. in. w klimatyzację, TV Sat, radio, telefon, minibar, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty.

/ The Hotel offers 151 elegant and functional rooms, 
including suites and rooms with an upgraded standard.
each room is air-conditioned and has satellite TV, radio, 
telephone, and mini-bar, tea and coffee making facilities.

czterogWiazdkoWy standard 
4-star standard 
idealnie spełnia wymagania wszystkich gości Perfectly meets the expectations of all our guests

hotel mercure 
WrocłaW centrum    

faKtY facts 
151 pokoi: 151 rooms:

136 pokoi standardowych   
136 standard  rooms

8 pokoi Superior 8 Superior rooms

7 apartamentów 7 suites

2 pokoje przystosowane dla osób  
niepełnosprawnych  
2 rooms for disabled guests

http://www.mercure.com/pl/polska/index.shtml
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Winestone to kulinarna rewelacja, która zachwyca bogatym wybo-
rem rzadko spotykanych w Polsce win z całego świata. rozkoszuj się 
ich nietuzinkowym aromatem w towarzystwie dań, które zaskakują 
nie tylko smakiem, ale również nowatorską formą. Wyśmienite wino 
w towarzystwie les planches, czyli dań serwowanych na kamien-
nych deskach rodem z najmodniejszych francuskich restauracji, to 
recepta na kulinarną przygodę w atrakcyjnej cenie i doskonale spę-
dzony czas, zarówno podczas kameralnego spotkania, jak i imprez  
w większym gronie.

/ Winestone, a culinary revelation that will fascinate you with a rich 
choice of wines from around the world, not often seen on Polish 
tables. enjoy the extraordinary aroma accompanied by dishes that 
will surprise you not only with taste, but also with fresh culinary 
form. exquisite wine accompanied by dishes served on stone plates 
called les planches, it is a promise of a culinary adventure at afford-
able price, and a recipe for a great time during small meetings  
and bigger events.

hotel mercure 
WrocłaW centrum   

faKtY facts
restauracja czynna 12.00 – 23.00
restaurant open 12.00 a.m. to 11.00 p.m.

Winestone – kulinarna reWelacja 
Winestone – a culinary revelation
odkryj pasję smaku discover the passion of taste

restauracja
restaurant

http://www.mercure.com/pl/polska/index.shtml
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doskonałe miejsce na spotkania
the perFect place For meetings 
Przestrzeń dla biznesu Space for business

konFerencje 
conFerences 

hotel mercure 
WrocłaW centrum 

faKtY facts
15 klimatyzowanych sal: 
15 air-conditioned rooms:
Wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, 
profesjonalny system nagłośnienia 
i oświetlenia, system dźwiękoszczelnych, 
przesuwanych ścian oraz 
dostęp do internetu
State-of-the-art audiovisual equipment, 
professional sound and lights system, 
different room arrangements thanks 
to sound-proof mobile wall system
and internet access

NAzWA SALi
rooM NAMe

pow.
sal (m2) wysokość (m) ustawienie

teatralne
ustawienie

szkolne
ustawienie

„U”
bankiet

zasiadany
bufet

zasiadany

room dimensions
(m2)

height (m) theatrical
arrangement

class room
arrangement

“U” table
arrangement

sitting banquet 
arrangement

sitting banquet
arrangement

TUMSKA 138 3,00 60 60 30 30 32

GrUNWALdzKA 51 3,00 25 26 15 – –

MiLLeNiUM 1 128 3,00 60 60 30 50 64

MiLLeNiUM 2 98 3,00 80 60 30 50 64

MiLLeNiUM 3 115 3,00 100 60 40 50 80

MiLLeNiUM 4 98 3,00 80 60 40 50 64

MiLLeNiUM 5 80 3,00 60 35 25 40 30

MiLLeNiUM 1-5 
(+ FoYer) 614 (+117) 3,00 600 250 140 300 250

SŁodoWA 25 3,00 20 16 12 – 12

UNiWerSYTeCKA 110 3,00 100 60 40 40 50

JAGieLLoŃSKA 46 2,50 30 25 20 – 14

KLArY 37 2,50 25 20 15 – 10

oŁAWSKA 37 2,50 25 220 15 – 10

PArKoWA 37 2,50 25 20 15 – 10

PiASKoWA 46 2,50 30 25 20 – 14

PoMorSKA 46 2,50 30 25 20 – 14

http://www.mercure.com/pl/polska/index.shtml
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faKtY facts
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to sound-proof mobile wall system
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dzisiaj Wrocław to prawdziwie europejska metropolia, której at-
mosfera, pozwala każdego dnia czerpać jego mieszkańcom radość
z życia. Swoją przepiękną architekturą, zabytkowymi parkami oraz
licznymi ośrodkami kulturalnymi Wrocław każdego roku przyciąga
do siebie nie tylko licznych turystów, ale również rzesze twórców
i odbiorców kultury.
Prężnie rozwijający się Wrocław to idealne miasto dla wszystkich
gości, zarówno tych spragnionych turystycznych atrakcji, jak i tych
przyjeżdżających w celach biznesowych.

/ Today Wrocław is a truly european metropolis with a spirit that 
allows drawing the best from life day after day. Wrocław’s beautiful 
architecture, monuments, parks and numerous cultural establish-
ments attract many tourists, artists and culture lovers to the city. 
dynamically developing Wrocław is an ideal place which is truly 
worth visiting, both by guests looking for tourist attractions as well 
as by those arriving here for business purposes.

lokalizacja
location

WrocłaW
jedno z najpiękniejszych polskich miast
one oF the most BeautiFul polish cities
Tętniące bogatym życiem kulturalnym i artystycznym Teeming with rich cultural and artistic life

Wrocław swój wyjątkowy charakter za-
wdzięcza długiej i bogatej historii, w toku 
której mieszały się tu wpływy kilku kultur  
i tradycji. obecnie Wrocław często nazywa-
ny jest Wenecją Północy – odra i jej dopły-
wy, tworząc rozbudowany system kanałów 
i szlaków wodnych, nadają miastu wyjątko-
wy klimat. Mosty są więc jednym ze znaków 
rozpoznawczych Wrocławia – znajduje się 
tu ich około 130.

The unique spirit of Wrocław was shaped 
by its stormy past, as it was the place where 
impacts of several cultures and civilizations 
intermingled with one another. At present, 
Wrocław is often referred to as the „Venice 
of the North” as the oder river and its tri-
butaries make up an impressive network of 
canals and water routes, making Wrocław a 
truly unique place. one of Wrocław’s land-
marks are its bridges, as the city has appro-
ximately 130 of water overpasses.

http://www.mercure.com/pl/polska/index.shtml
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pełna sWoBoda komunikacji
complete Freedom oF communication 
odpowiedni hotel w odpowiednim miejscu The right hotel in the right place

hotel mercure 
WrocłaW centrum 

PL. doMiNiKAŃSKi 1
50-159 WroCŁAW
tel.: +48 71 323 27 00
FaX: +48 71 344 36 81
e-mail: H3374@accor.com
mercure-wroclaw-centrum.com

gds: 
AMAdeUS – WroMer;
SABre – 4477; APoLLo – 34101;
WorLdSPAN – MrWro

mercure.com i accorhotels.com

mercure: silna marka gWarantująca autentyczne 
dośWiadczenie. ponad 700 hoteli W 50 krajach.

mercure, a genuine eXperience guaranteed By a strong
Brand. more than 700 hotels in 50 countries.

Cieszyn, Częstochowa, Gdańsk, Jelenia Góra, Karpacz, Krynica-zdrój, Lublin, Mrągowo, opole, Piotrków 
Trybunalski, Poznań, Sosnowiec*, Toruń, Warszawa, Wrocław, zakopane, zamość 

*otwarcie hotelu w 2014 roku. 

dojazd / access

lotnISKo / aIrPort
lotnisko wrocław Kopernik / wrocław Kopernik  
airport:
> ul. Graniczna > ul. Strzegomska > ul. Legnicka  
> Pl. Jana Pawła ii > ul. Kazimierza Wielkiego 
 > Pl. dominikański

Dworzec PKP / raIlway StatIon
PKP wrocław Główny / wrocław central railway 
Station:
> ul. Kołłątaja > Pl. dominikański

traSa SamochoDowa / roaDway
Berlin-wrocław (a4): > al. Karkonoska > ul. Wyścigowa  
> ul. Ślężna > ul. Kołłątaja > Pl. dominikański

http://www.mercure.com/pl/polska/index.shtml
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