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Elsket ikon åpner igjen i Warszawa  
 
AccorHotels slår dørene opp for Raffles Europejski i en av Polens mest ikoniske 
bygninger. Etter en periode med oppussing, ser den 160 år gamle eiendommen igjen 
dagens lys, og øker samtidig standarden på luksus i Warszawa. Hotellet blir den 
tredje europeiske destinasjonen for luksushotellkjeden Raffles. 
 
Hotellet tilbyr 106 elegante rom og noen av Warszawas største suiter. I samarbeid med 
lokale arkitekter og designere er rommene innredet med klassisk polsk design med 
bevarte detaljer fra det opprinnelige interiøret. Hotellets fellesarealer vises en 
imponerende samling av det beste fra den polske kunstscenen. Raffles Europejski Art 
Collection består av nærmere 500 kunstverk laget av over 120 kunstnere. 
 
I hotellets spa, som er en av Warszawas største, kan gjestene nyte et bredt utvalg av 
behandlinger. Her kan de også ta en dukkert i hotellets basseng, som fortsatt har den 
opprinnelige mosaikken fra 60-tallet.  
 
Restauranten serverer en sesongbasert meny med lokale råvarer, og på The Long Bar, en 
berømt merkevarebetegnelse for Raffles, kan gjestene nyte en av hotellets 
signaturdrinker. Livsnytere vil også la seg tiltrekke av hotellets egen sigarlounge og 
konditori. 
 
- Warszawa er et populært og stadig voksende reisemål for våre nordiske reisende. 
Raffles Europejski vil tilby den legendariske Raffles-tjenesten som har blitt kjent over 
hele verden, et vell av gastronomiske herligheter, samt et bredt spekter av andre 
førsteklasses tjenester, sier Jan Birkelund, salgs- og distribusjonsleder hos AccorHotels i 
Norden. 
 
Raffles Europejski blir den tredje europeiske destinasjonen og en del av totalt 11 Raffles 
Hotels & Resorts rundt om i verden. Nest ute er Raffles London, Raffles Boston Back Bay 
og Raffles Palm Dubai, som for tiden er under bygging. 
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Om AccorHotels: 
AccorHotels er verdensledende innen reise og livsstil samt en digital innovatør som tilbyr unike opplevelser på 
mer enn 4 300 hoteller, feriesteder og boliger i over 100 lander. Med en enestående portefølje av 
internasjonalt anerkjente hotellvaremerker – som dekker alt fra luksushoteller, populære mellomklasse- og 
boutiquehoteller samt økonomiklassehoteller – har AccorHotels i over 50 år tilbudt en service og ekspertise 

som det er vanskelig å finne maken til. 

I tillegg til kjernevirksomheten har AccorHotels også utvidet sitt utvalg av tjenester og blitt verdensledende 
innen leie av private luksusboliger med mer enn 10 000 eventyrlige eiendommer rundt om i verden. 
Hotellgruppen tilbyr også portvakttjenester, kontorfellesskap, restaurantopplevelser, arrangementer 
og digitale løsninger. Sammen med sitt globale team som består av over 250 000 engasjerte medarbeidere, 
har AccorHotels en målrettet lidenskap for å få alle gjester til å føle seg velkommen. Gjestene har bl.a. 
tilgang til et av verdens mest givende lojalitetsprogrammer for hoteller – Le Club AccorHotels. 

AccorHotels spiller også en aktiv rolle i sine lokalsamfunn og arbeider for å fremme bærekraftig utvikling og 
solidaritet gjennom PLANET 21 Acting Here,  et omfattende program som samler ansatte, gjester og 
samarbeidspartnere for å fremme bærekraftig vekst. Siden 2008 har dessuten AccorHotels Solidarity 
Endowment Fund fungert som en naturlig forlengelse av hotellgruppens virksomheter og verdier, for å bidra 

til å bekjempe sosial og økonomisk utsatthet. 

Accor SA er notert på Euronext Paris (ISIN-kode: FR0000120404) og handles i USA på OTC-markedet (kode: 
ACRFY). 

For nyheter om AccorHotels: 
http://www.facebook.com/accorhotelsgroup 
http://www.twitter.com/accorhotelsnews 
http://www.accorhotels.group 

Bestille hotell: http://www.accorhotels.com  

 


