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Elsket ikon åbner igen i Warszawa  
 

AccorHotels slår dørene op til Raffles Europejski i en af Polens mest ikoniske 
bygninger. Efter en tids renoveringer ser den 160 år gamle ejendom nu igen dagens 
lys og hæver samtidig standarden for luksus i Warszawa. Hotellet bliver den tredje 
europæiske destination for luksushotelkæden Raffles. 
 
Hotellet har 106 elegante værelser og nogle af Warszawas største suiter. I samarbejde 
med lokale arkitekter og designere er værelserne indrettet i klassisk polsk design med 
bevarede detaljer fra det originale interiør. I hotellets offentlige områder vises en 
imponerende samling af det allerbedste fra den polske kunstscene. Raffles Europejski Art 
Collection består af næsten 500 kunstværker, skabt af mere end 120 kunstnere. 
 
I hotellets spa, en af Warszawas største, kan gæsterne nyde et fuldt udvalg af 
behandlinger. Her kan de også få en dukkert i hotellets pool, der stadig har den 
oprindelige mosaik fra 60’erne.  
 
I restauranten serveres en sæsonbaseret menu med lokale råvarer, og på The Long Bar, 
en velkendt signatur for Raffles varemærke, kan gæsterne smage nogle af hotellets 
signaturdrinks. Livsnyderen lokkes også af hotellets egen cigarlounge og konditori. 
 
– Warszawa er et populært og fortsat voksende rejsemål for vores nordiske rejsende. 
Raffles Europejski tilbyder den legendariske Raffles-service, som er blevet kendt over 
hele verden, mængder af gastronomiske lækkerier samt et bredt udvalg af andre 
førsteklasses tjenester, siger Jan Birkelund, ansvarlig for salg og distribution på 
AccorHotels i Norden. 
 
Raffles Europejski bliver den tredje europæiske destination og en del af i alt 11 Raffles 
Hotels & Resorts rundt om i verden. De næste, der står for tur, er Raffles London, Raffles 
Boston Back Bay og Raffles The Palm Dubai som lige nu er under opbygning. 
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Om AccorHotels: 
AccorHotels er verdensleder inden for rejse og livsstil samt en digital innovatør, der tilbyder unikke 
oplevelser på mere end 4.300 hoteller, resorts og boliger i over 100 lande. Med en uovertruffen portefølje af 
internationalt kendte hotelvaremærker – som dækker alt fra luksushoteller, populære mellemklasse- og 
boutiquehoteller samt økonomihoteller – har AccorHotels i mere end 50 år tilbudt en service og ekspertise, 

der er svær at slå. 

Ud over sin kernevirksomhed, har AccorHotels også med succes udvidet sit udvalg af tjenester og blevet 
verdensleder inden for udlejning af private luksusboliger med mere end 10.000 eventyrlige ejendomme rundt 
om i verden. Hotelgruppen tilbyder også conciergetjenester, delte kontorlokaler, restaurantoplevelser, 
arrangementer og digitale løsninger. Sammen med sit globale team bestående af mere end 250.000 
engagerede medarbejdere har AccorHotels en målbevidst passion for, at alle gæster skal føle sig velkommen. 
Blandt andet har gæsterne adgang til et af verdens mest givende hotelloyalitetsprogrammer – Le Club 

AccorHotels. 

AccorHotels spiller også en aktiv rolle i lokalsamfundet og virker for at fremme bæredygtig udvikling og 
solidaritet gennem PLANET 21 Acting Here, et omfattende program der samler medarbejdere, gæster og 
partnere for at drive en bæredygtig vækst. Siden 2008 har AccorHotels Solidarity Endowment Fund desuden 
fungeret som en naturlig forlængelse af hotelgruppens virksomheder og værdier for at bidrage til at 

bekæmpe socialt og økonomisk udsatte. 

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

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

Book hotel: http://www.accorhotels.com 


