
 

 
Pressmeddelande 
Stockholm, 12 juni 2018 

 

Älskad ikon öppnar igen i Warszawa  
 
AccorHotels slår upp portarna till Raffles Europejski i en av Polens mest ikoniska 
byggnader. Efter en tids renoveringar ser den 160 år gamla fastigheten nu åter 
dagens ljus och höjer samtidigt standarden för lyx i Warszawa. Hotellet blir den 
tredje europeiska destinationen för lyxhotellkedjan Raffles. 
 
Hotellet erbjuder 106 eleganta rum och några av Warszawas största sviter. I samarbete 
med lokala arkitekter och designers är rummen inredda i klassiskt polsk design med 
bevarade detaljer från originalinteriören. I hotellets allmänna utrymmen visas en 
imponerande samling av det allra bästa från den polska konstscenen. Raffles Europejski 
Art Collection består av närmare 500 konstverk som skapats av mer än 120 konstnärer. 
 
I hotellets spa, ett av Warszawas största, kan gästerna njuta av ett fullt utbud av 
behandlingar. Här kan de även ta ett dopp i hotellets pool som fortfarande har den 
ursprungliga mosaiken från 60-talet.  
 
I restaurangen serveras en säsongsbaserad meny med lokala råvaror och på The Long Bar, 
en välkänd signatur för Raffles varumärke, kan gästerna ta en sipp av någon av hotellets 
signaturdrinkar. För livsnjutaren lockar även hotellet egen cigarrlounge och konditori. 
 
– Warszawa är ett populärt och fortsatt växande resmål för våra nordiska resenärer. 
Raffles Europejski kommer att erbjuda den legendariska Raffles-servicen som blivit känd 
över hela världen, mängder av gastronomiska läckerheter, samt ett brett utbud av andra 
förstklassiga tjänster, säger Jan Birkelund, ansvarig för försäljning och distribution på 
AccorHotels i Norden. 
 
Raffles Europejski blir den tredje europeiska destinationen och en del av totalt 11 Raffles 
Hotels & Resorts runt om i världen. Näst på tur väntar Raffles London, Raffles Boston 
Back Bay och Raffles The Palm Dubai som just nu byggs. 
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Om AccorHotels: 
AccorHotels är världsledare inom resa och livsstil samt en digital innovatör som erbjuder unika upplevelser 
vid mer än 4 300 hotell, resorts och bostäder i över 100 länder. Med en oöverträffad portfölj av 
internationellt kända hotellvarumärken – som täcker alltifrån lyxhotell, populära mellanklass- och 
boutiquehotell samt ekonomiklasshotell – har AccorHotels i mer än 50 år erbjudit en svårslagen service och 

expertis. 

Utöver sin kärnverksamhet, har AccorHotels även framgångsrikt utökat sitt utbud av tjänster och blivit 
världsledande inom uthyrning av privata lyxbostäder med mer än 10 000 sagolika fastigheter runtom i 
världen. Hotellgruppen erbjuder även conciergetjänster, delade kontorsytor, restaurangupplevelser, 
evenemang och digitala lösningar. Tillsammans med sitt globala team med mer än 250 000 engagerade 
medarbetare har AccorHotels en målmedveten passion för att alla gäster ska känna sig välkomna. Bland annat 
har gästerna tillgång till ett av världens mest givande hotellojalitetsprogram – Le Club AccorHotels. 

AccorHotels spelar också en aktiv roll i sina lokalsamhällen och verkar för att främja hållbar utveckling och 
solidaritet genom PLANET 21 Acting Here, ett omfattande program som samlar medarbetare, gäster och 
partners för att driva en hållbar tillväxt. Sedan 2008 har dessutom AccorHotels Solidarity Endowment 
Fund fungerat som en naturlig förlängning av hotellgruppens verksamheter och värderingar, för att bidra till 
att bekämpa social och ekonomisk utsatthet. 

Accor SA är noterade på Euronext Paris (ISIN-kod: FR0000120404) och handlas i USA på OTC-marknaden (kod: 
ACRFY). 

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

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

 


