The New Way to Hotel
Dlaczego warto skorzystać z oferty naszego hotelu?
Marka: Pierwszy hotel AC by Marriott w Polsce, pierwszy hotel sieci Marriott we Wrocławiu,
marka lifestylowa.

Lokalizacja: Piękna, zabytkowa kamienica z 1875 roku (pierwotnie siedziba kilku banków),
w samym sercu Wrocławia, w sąsiedztwie Narodowego Forum Muzyki, Opery i Starówki.

Obiekt: 91 pokoi o standardzie 4* i powierzchni do 40 mkw.
Spotkania: 4 nowoczesne sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny
z dostępem do Wi-Fi.

Gastronomia: Przestronna Restauracja Fuego serwująca wyśmienite tapas oraz oparta na
kuchni intuicyjnej, centralny Bar w AC Lounge z bogatą ofertą sygnowanych koktajli.

Relaks: Biblioteka hotelowa oraz część klubowa z TV, kącik zabaw dla dzieci.
Oranżeria & Patio: Przestrzeń z roślinnością i meblami, która może zostać zaaranżowana na
kolację dla grupy.

Winiarnia: Znajdująca się w dawnym skarbcu banku, posiadająca zabytkowe sejfy oraz
pancerne drzwi, oferująca selekcję najlepszych win z całego świata.

Spa: Przestronny basen, sauny oraz jacuzzi, siłownia, sala do ćwiczeń, gabinet masażu.
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LOKALIZACJA i PARKING

Dla naszych gości oferujemy Parking podziemny przy Narodowym Forum Muzyki, ktory zlokalizowany jest w
bezpośrednim sąsiedztwie hotelu. Parking posiada 660 miejsc postojowych. Wjazd do niego znajduje się
od ul. Krupniczej (GPS 51.107289,17.026135). a wyjazd od ul. H. Modrzejewskiej. Parking przeznaczony jest
dla motocykli, pojazdów osobowych, samochodów dostawczych, ciężarowych o dopuszczalnej masie do
3,5 t i wysokości do 2 metrów. Parking może zostać opłacony w recepcji hotelu lub bezpośrednio w kasie
parkingowej.
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POKOJE
AC Hotel by Marriott Wrocław oddaje do
dyspozycji
swoich
gości
91
stylowych,
komfortowo wyposażonych pokoi w standardzie
4*. Każdy z pokoi jest niepowtarzalny, gdyż został
w nich zachowany układ pomieszczeń, w jakim
funkcjonowała kamienica przed gruntowną
modernizacją.
Pokoje zostały zaprojektowane tak, by zapewnić
unikalne doświadczenie hotelowe. Każdy pokój
ma własny charakter, podkreślony poprzez
smukłą linię mebli i drewniane podłogi.
W pokojach dominuje organiczna paleta barw,
pozwalająca na komfortowy odpoczynek.

W każdym pokoju znajduje się:
łazienka z prysznicem lub wanną
woda mineralna
ekspres do kawy
deska do prasowania oraz żelazko
minibar, sejf
klimatyzacja
darmowy dostęp do szybkiej sieci Wi-Fi

STANDARDY POKOI:

TYPY POKOI:

W hotelu wyróżniamy 4 standardy pokoi,
różniące się między sobą wielkością:

W hotelu dysponujemy dwoma typami pokoi:
▪ KING, z łożem małżeńskim (180 cm szerokości)
▪ TWIN, z 2 pojedynczymi łóżkami (100 cm szerokości).

▪ STANDARD (20 -30 m2)
▪ COMFORT (30-36 m2)
każdy w opcji z tarasem lub bez.
▪ JUNIOR SUITE (37-40 m2 bez tarasu)
▪ SUITE (40 m2 z tarasem)
W pokojach COMFORT i JUNIOR SUITE oraz
SUITE dodatkowo znajduje się rozkładana
sofa (135 cm), która może służyć jako
dodatkowa opcja do spania dla 1 osoby
dorosłej lub dwójki dzieci.

Pokoje KING:

Pokoje TWIN:

38 STANDARD
4 STANDARD z tarasem
15 COMFORT
6 COMFORT z tarasem
3 JUNIOR SUITE
2 SUITE (salon+ sypialnia)
z tarasem

9 STANDARD
2 STANDARD z tarasem
12 COMFORT
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SPOTKANIA
Wszystkie sale są wyposażone w:

Realizujemy nowe podejście do spotkań biznesowych:
The New Way to Meet.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poza tradycyjnymi 4 salami konferencyjnymi, nasi
Goście mogą skorzystać z przestronnego AC Lounge,
Antresoli na której mieści się Business Corner, Biblioteczki
oraz Winiarni. Każda przestrzeń w hotelu to potencjalne
miejsce spotkania.

Dodatkowo sala Ladrillo oraz Oranżeria
& Patio posiadają nagłośnienie i
mikrofon.

Polecamy również zorganizowanie wszelkiego rodzaju
spotkań w hotelowej Oranżerii oraz na zewnętrznym
Patio – przestrzenie można ze sobą łączyć.

SALA
KONFERENCYJNA

METRAŻ

CRISTAL

Zintegrowany ekran LCD
Flipchart, papier, markery
Notesy, ołówki, toolbox
Dostęp do dedykowanego Wi-Fi
Klimatyzację
Wodę w karafkach

USTAWIENIE
TEATR

WYSPA

SZKOŁA

KOKTAJL

KABARET

20 m2

-

8

-

-

-

CANTO

20 m2

-

8

-

-

-

MADERA

30 m2

20

12

12

-

-

LADRILLO

77 m2

60

24

20

-

40

80

60

24

60

48

(Antresola)
(poziom -1)
(parter)

(poziom -1)

ORANŻERIA & PATIO 100 m2+ 150 m2
(parter)
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STREFA AC LOUNGE & RESTAURACJA FUEGO
Zapraszamy do Strefy AC Lounge & Restauracji Fuego!
Jest to duża, otwarta przestrzeń po dawnej sali operacyjnej banku, w której zostały wydzielone
specjalne strefy:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Restauracja Fuego
Otwarty Bar
Strefa Klubowo-Kawiarniana
Strefa bufetowa / śniadaniowa
Biblioteka
Kącik zabaw dla dzieci

Restauracja Fuego oferuje nowoczesną kuchnię bazującą na lokalnych świeżych produktach
z elementami kuchni hiszpańskiej.
Uwzględniamy także Państwa życzenia dotyczące diety bezglutenowej czy wegetariańskiej.
Jesteśmy otwarci na propozycje i elastyczni w kwestii ustalania menu.
W swojej ofercie posiadamy:
▪
▪
▪
▪
▪

ŚNIADANIA BIZNESOWE już od 50 PLN/ os.
ENERGETYZUJĄCE PRZERWY KAWOWE już od 30 PLN/ os.
MENU SERWOWANE już od 65 PLN/ os.
MENU BUFETOWE już od 80 PLN/ os.
PAKIETY DEGUSTACJI WIN już od 99 PLN/ os.

Organizujemy również różnego rodzaju przyjęcia okolicznościowe takie, jak: urodziny, chrzciny,
komunie, jubileusze, przyjęcia weselne, dla grupy maksymalnie do 120 osób.
Pełna oferta dostępna na zapytanie.
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STREFA LAVENDER SPA

Goście AC Hotel by Marriott Wrocław mogą skorzystać z eleganckiej
LAVENDER SPA, w skład której wchodzą:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

strefy Wellness –

Basen o wymiarach 15 m x 6 m
Sauna sucha oraz parowa
Jacuzzi
Strefa z leżakami
Nowoczesna siłownia czynna 24 h
Salka do ćwiczeń

W strefie znajdują się również szatnie wyposażone w suszarki, ręczniki i szlafroki.
Wstęp do Lavender SPA dla gości korzystających z noclegu jest bezpłatny.
Dla Gości z zewnętrz przygotowana została oferta na karnety oraz jednorazowe wejścia.
LAVENDER SPA to również bogata oferta zabiegów i profesjonalnych masaży świadczonych
przez wykwalifikowaną kadrę w klimatycznym gabinecie masażu.

Strefa w całości jest zlokalizowana na poziomie -1. Do strefy można zjechać bezpośrednio
z pięter hotelowych, jedną z dwóch wind przeznaczonych dla gości.
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WYJĄTKOWE MIEJSCA:
PATIO - otwarta przestrzeń na świeżym powietrzu z elementami
doskonała na eventy typu live-cooking oraz grill.

roślinnymi oraz meblami,

ORANŻERIA - wydzielona i przeszklona część wewnętrznego Patio. Przestrzeń jest klimatyzowana
i ogrzewana, posiada również nałośnienie. Idealna na szkolenia, spotkania firmowe oraz
przyjęcia okolicznościowe. Może zostać zaaranżowana zgodnie z życzeniem organizatora.
WINIARNIA - znajdująca się na poziomie -1, to unikalne pomieszczenie, które zostało
zaadaptowane po dawnym skarbcu banku. We wnętrzach można zobaczyć XIX wieczne sejfy
oraz oryginalne drzwi pancerne. Winiarnia to miejsce spotkań na degustacjach najlepszych win
z całego świata przy akompaniamiencie wykwalifikowanego sommeliera.
ANTRESOLA – BUSINESS CORNER - ustronne miejsce idealne do pracy zlokalizowane na Antresoli
nad Strefą Klubową, gdzie do dyspozycji Gości oddajemy sprzęty najnowszej technologii:
komputery i drukarkę.
BIBLIOTEKA - przestrzeń zlokalizowana pod Antresolą w bezpośrednim sąsiedztwie Baru, gdzie
do dyspozycji Gości oddajemy popularne pozycje literatury oraz czasopisma. Idealne miejsce
na relaks po długiej podróży lub intensywnym dniu w pracy.

Zapraszamy do AC by Marriott Wrocław!
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