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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

popr zednie

/

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.
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Do pracy i Do wypoczynku
Business and leisure
Pozostawia niezapomniane wrażenia! You will enjoy your stay, no matter what!
Hotel Mercure
piotrków trybunalski
vestil

Fakty facts
3-gwiazdkowy standard 3-star standard
Monitorowany podziemny
oraz nadziemny parking Monitored
underground and overground car park
Superszybki Internet
Super-fast wireless Internet
Łaźnie Piwne & Strefa SPA
The Beer Baths & the SPA

/

W samym centrum miasta, nieopodal zabytkowej starówki
oraz Dworców PKP i PKS znajduje się hotel Mercure Piotrków
Trybunalski Vestil – doskonałe miejsce na biznes i wypoczynek.
Dzięki dogodnemu położeniu w centralnej Polsce, Piotrków
Trybunalski od wieków był miastem spotkań. Już w średniowieczu
odbywały się tutaj królewskie zjazdy i pierwsze sejmy. Pomimo
upływu czasu, charakter miasta się nie zmienił. Również dziś
pozostaje ono doskonałym miejscem dla organizacji rozmaitych
wydarzeń, od spotkań biznesowych po konferencje, jest także
doskonałym przystankiem dla osób podróżujących po Polsce.
/The Mercure Piotrków Trybunalski Vestil Hotel is right in the
city center, close to the historic Old Town and the railway and bus
station – the perfect place for business and leisure. Due to its
convenient location in Central Poland, Piotrków Trybunalski has
been a meeting place for centuries. Royal conventions and the
first sejms were held here already in the Middle Ages. Despite the
passage of time, the character of the city has not changed. It still
remains the ideal place to organize various events, from business
meetings to conferences. It is also the perfect rest stop for people
travelling through Poland.
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trzygwiazdkowy standard
3-star standard
Idealnie spełnia wymagania wszystkich gości Perfectly meets the expectations of all our guests
Hotel Mercure
piotrków trybunalski
vestil

Fakty facts
63 komfortowych i funkcjonalnie
wyposażonych pokoi 63 comfortable
and functionally equipped rooms
58 pokoi standardowych dla jednej lub
dwóch osób 58 standard single
and double rooms
4 pokoje superior dla jednej lub dwóch osób
4 superior single and double rooms

Hotel Mercure Piotrków Trybunalski Vestil oferuje 63 pokoje
dla jednej lub dwóch osób, 4 pokoje Superior i 1 apartament..
Wszystkie pokoje wyposażone są w: telewizor LCD
z pakietem telewizyjnym, szybki Internet przewodowy lub
bezprzewodowy, telefon, suszarkę, komfortowe biurko do
pracy, przestronną łazienkę z kabiną prysznicową, wygodne
łóżko, wentylację mechaniczną.
/ The Mercure Piotrków Trybunalski Vestil Hotel offers 63
single or double occupancy rooms, 4 Superior rooms and 1
suite. All rooms are equipped with an LCD television set with
program package, fast wired or wireless Internet, a phone,
dryer, adequate work table, a spacious bath with a shower
cubicle, a comfortable bed, and mechanical ventilation..

1 apartament 1 suite
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PEPPER & SALT
Restaurant
Przestrzeń smaku Taste zone
Hotel Mercure
piotrków trybunalski
vestil

Fakty facts
Restauracja czynna:
14.00 – 22.00
Restaurant open:
2.00 p.m. to 10.00 p.m.

/

Hotelowa restauracja PEPPER & SALT to wspaniałe miejsce
nie tylko na wyśmienity posiłek, ale również na przyjemnie spędzony
czas. Spotkanie biznesowe, impreza okolicznościowa czy romantyczna kolacja, tutaj po prostu muszą się udać. Pełna smaku aranżacja
wnętrz gwarantuje odpowiedni nastrój, a okna i taras widokowy na
dachu hotelu, z których rozciąga się wspaniały widok na panoramę
miasta, zapewnią zachwycającą scenerię. Przez 24 godziny do Państwa dyspozycji pozostaje również LOUNGE BAR, oferujący szeroką
gamę gorących i zimnych napojów (alkoholowych i bezalkoholowych). Zarówno w restauracji PEPPER & SALT, jak i w LOUNGE BAR
dostępny jest bezprzewodowy Internet Wi-Fi.
/ The PEPPER & SALT hotel restaurant is a wonderful place to have
not only an exquisite meal, but also a nice time. This place is a guarantee of success, be it a business meeting, occasional event or romantic
dinner. The tasteful interior design provides an adequate ambiance,
while the windows and the viewing deck on the roof, where you can
enjoy the great panoramic view of the city, offer a delightful scenery.
In addition, the LOUNGE BAR, which is available to you 24/7, offers
a wide range of hot and cold beverages (alcoholic and soft drinks).
PEPPER & SALT restaurant and the LOUNGE BAR both have Wi-Fi.
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Doskonałe miejsce na spotkania
THE PERFECT PLACE FOR MEETINGS
Przestrzeń dla biznesu Space for business
Hotel Mercure
piotrków trybunalski
vestil

Fakty facts
6 klimatyzowanych sal z dostępem
do światła dziennego i wyposażeniem
6 air-conditioned rooms with access
to daylight and equipment
System nagłośnienia i oświetlenia
Sound and lights system
Rzutniki Projectors

wysokość
(m)

ustawienie
teatralne

ustawienie
szkolne

ustawienie
„U”

room
dimensions
(m2)

height
(m)

theatrical
arrangement

class
room
arrangement

“U”
table
arrangement

banquet
arrangement

conference
arrangement

140

3,80

138157

72-92

48

72

48

ATRIA

65

3,30

62

40

26

–

26

UNIVERS

82

3,80

82

40

28

40

28

FENIKS

58

3,80

64

38

24

32

24

CALLISTO

70

3,80

72

40

24

32

24

ORION

60

3,03

30

22

18

–

18
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room
name

FENIKS
+UNIVERS

pow.
sal (m2)

bankiet

jeden
stół

Wi-Fi

/

W każdej sali do dyspozycji gości oddano rzutniki, sprzęt nagłaśniający, łącze internetowe oraz system zaciemniający. Wszystkie
pomieszczenia są klimatyzowane oraz w pełni dostępne dla osób
niepełnosprawnych i wspólnie tworzą nowoczesne Centrum Konferencyjne, które pozwala na organizację imprez o zróżnicowanym
charakterze, od konferencji, szkoleń i wystaw, po bankiety i przyjęcia.
Hotel posiada również salę VIP, w której odbywają się małe spotkania biznesowe. Sala mieści się na najwyższym piętrze budynku, z
panoramą na Stare Miasto. Zaaranżowana jest z myślą o kameralnych
spotkaniach biznesowych (do 8 osób) oraz rozmów kwalifikacyjnych.
/ Each room is equipped with projectors, a PA system, an Internet
connection and a darkening system. All rooms are air-conditioned
and fully accessible to disabled persons. Together, they constitute
a modern Conference Center, where all kinds of events can be
organized, from conferences, training courses and exhibitions to
banquets and receptions. The hotel also has a VIP room for small
business meetings. It is located on the highest floor of the building
and offers a panoramic view of the Old Town. It has been designed
with in camera business meetings (for up to 8 persons) and job
interviews in mind.
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Doskonałe miejsce na spotkania
THE PERFECT PLACE FOR MEETINGS
Przestrzeń dla biznesu Space for business
Hotel Mercure
piotrków trybunalski
vestil

Fakty facts
6 klimatyzowanych sal z dostępem
do światła dziennego i wyposażeniem
6 air-conditioned rooms with access
to daylight and equipment
System nagłośnienia i oświetlenia
Sound and lights system
Rzutniki Projectors
Wi-Fi
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piotrków trybunalski
doskonałe miejsce spotkań
the ideal place for meetings
Miasto o średniowiecznym rodowodzie i wielokulturowej tradycji A city of medieval origin and multicultural heritage
Początki wspaniałej historii Piotrkowa Trybunalskiego giną w mrokach średniowiecza. Miasto po raz pierwszy wzmiankowane
jest w dokumentach z początku XIII wieku.
W kolejnych stuleciach szybko się rozwijało,
a dogodne położenie uczyniło zeń doskonałe miejsce dla spotkań władców, zjazdów
szlacheckich i powoływania instytucji o znaczeniu krajowym.
The beginnings of the great history of
Piotrków Trybunalski date back to the mists
of the Middle Ages. The city is mentioned
for the first time in documents from the
beginning of the 13th century. The following centuries saw a fast development of
the city, and its convenient location made it
the ideal place for meetings of sovereigns,
conventions of the nobility, and the creation
of institutions of national importance.

/

Piotrków Trybunalski to miasto otwarte na ludzi. Położone
w samym centrum Polski od wieków służyło za scenerię dla
kluczowych wydarzeń w historii kraju. To miejsce spotkań
i debat, tutaj kształtowały się polski parlamentaryzm i demokracja oraz tradycja prawna. Również dziś Piotrków Trybunalski
to prężnie rozwijające się miasto, otwarte na nowe pomysły
i inwestycje, będące doskonałym miejscem dla organizacji rozmaitych wydarzeń, od spotkań biznesowych po konferencje.
Ze względu na położenie i wspaniałe zabytki jest także doskonałym przystankiem dla osób podróżujących po Polsce.
/ Piotrków Trybunalski is a city open to people. Since it is
located in the very heart of Poland, it was the setting for key
events in the country’s history for centuries. The city is a place
of meetings and debates – the spirit of the Polish parliamentary
system, democracy and legal tradition were being formed here.
Today, Piotrków Trybunalski is thriving as well. It is open to new
ideas and investments, and is the ideal place for various events,
from business meetings to conferences. Due to its location
and great monuments, it is also the perfect rest stop for people
travelling through Poland.
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Pełna swoboda komunikacji
Complete freedom of communication
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Odpowiedni hotel w odpowiednim miejscu The right hotel in the right place
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Hotel Mercure
piotrków trybunalski
vestil
UL. ARMII KRAJOWEJ 22 C
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
TEL.: +48 44 684 00 00
FAX: +48 44 616 00 44
E-mail: H9077@accor.com
mercure-piotrkow-trybunalski-vestil.com
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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, Racławice, Sosnowiec*, Toruń, Warszawa, Wisła, Wrocław, Zakopane, Zamość
*Otwarcie hotelu w 2014 roku.

Hotel Mercure Piotrków Trybunalski Vestil usytuowany jest
w centrum Piotrkowa Trybunalskiego, przy jednym z głównych
szlaków komunikacyjnych Polski. Dogodna lokalizacja w Polsce
Centralnej – zaledwie 45 km od Łodzi i 130 km od Warszawy –
czyni go doskonałym miejscem na spotkania biznesowe, konferencje, zjazdy i szkolenia.
/ The Mercure Piotrków Trybunalski Vestil Hotel is located in the
center of Piotrków Trybunalski, near one of Poland’s main traffic
routes. Its convenient location in Central Poland – only 45 km
from Łódź and 130 km from Warsaw – makes it the perfect place for business meetings, conferences, conventions and training
courses.

