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tel. 81 718 02 34, recepcja@archehotellublin.pl
www.archehotellublin.pl

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ARCHE HOTEL LUBLIN. Do każdej realizacji
podchodzimy indywidualnie, a kreatywność i profesjonalizm stawiamy na pierwszym
miejscu.
Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły oraz sugestie. Nasz zespół dołoży wszelkich
starań, aby Państwa wydarzenie było wyjątkowe i spełniło wszelkie oczekiwania.
Życzymy wspaniałych chwil i wydarzeń z Arche Hotel Lublin.

OBIEKT ARCHE HOTEL LUBLIN

ARCHE HOTEL LUBLIN usytuowany jest w centrum Lublina na dolnym śródmieściu
nieopodal Mostu Kultury, gdzie biznes łączy się ze sztuką i sportem.
Czekamy na Gości, którzy szukają przestrzeni do pracy i nietuzinkowego otoczenia.
Nasz nowoczesny hotel położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Targów Lublin
oraz basenów i stadionów MOSiR. Zaledwie 15 km od lotniska
i 3 km od dworca, to idealne miejsce na odpoczynek w trakcie podróży służbowej.
Na naszych Gości czekają:
•

•
•
•
•
•

128 komfortowe pokoje w tym:
o 6 apartamentów
o 56 pokoi jednoosobowych
o 64 pokoje dwuosobowe
o 2 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych
centrum konferencyjno-eventowe o powierzchni ok. 450 m², 4 sale
konferencyjne, sala VIP Room, Foyer.
Restauracja Kulturalna
Lobby Bar
Sky Bar
Strefa Relaksu (sauna · siłownia · spa · masaże · zabiegi)

GASTRONOMIA

Naszą pasją jest gościnność. Wszystko co robimy ma zagwarantować naszym
Gościom komfort na każdym etapie posiłku.
Atmosfera naszych miejsc sprzyja odpoczynkowi i poświęceniu chwili
na kulinarną przygodę.
RESTAURACJA KULTURALNA to miejsce z nowoczesną kuchnią polską,
która nawiązuje do tradycji kulinarnej Lubelszczyzny.
Bazujemy na świeżych i sezonowych produktach, co stanowi o wykwintności
nawet prostych dań. Goście spragnieni regionalnych smaków odnajdą piwo
z małego, lokalnego browaru, polskie wino z okolicznej winnicy, regionalne
przysmaki i oczywiście złociste, chrupiące cebularze.
LOBBY BAR to przestrzeń dla wszystkich osób mających ochotę zatrzymać
się na filiżankę aromatycznej kawy lub autorskiej herbaty Arche
oraz dla miłośników słodkości. To również idealne miejsce na odpoczynek
przy barze po trudach dnia codziennego.
SKY BAR mieści się na tarasie widokowym hotelu, który otwieramy
w najpiękniejszych letnich miesiącach! Zapraszamy do tego wyjątkowego
miejsca, gdzie można skosztować letnich propozycji Szefa Kuchni,
orzeźwiających granit, lemoniad, a przede wszystkim delektować się ciszą
i odpoczynkiem na świeżym powietrzu.

WELLNESS

STREFA RELAKSU jest odpowiedzią na potrzeby naszych Gości.
Czy to w trakcie podróży służbowej czy rekreacyjnej, zapraszamy
do miejsca,
którym Goście zaznają odprężenia, relaksu
i wyciszenia.
SAUNA sucha (fińska) jest świetną formą pielęgnacji,
która pomoże wyeliminować skutki zmęczenia i usunąć toksyny
z organizmu, a pod wpływem wysokiej temperatury ciało
nabierze zdrowego kolorytu i poprawi się krążenie krwi.
SIŁOWNIA dla wszystkich, którzy prowadzą aktywny tryb życia
i lubią życie w ciągłym ruchu. Sala wyposażona
jest w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń, szatnię i prysznic.
OZI SPA z powstało z myślą o Gościach, którzy chcą poczuć relaks
na własnej skórze. W ofercie dostępne są zabiegi na twarz,
które sprawdzą się w pielęgnacji każdego typu cery oraz masaże,
które po ciężkim dniu pomogą się odprężyć.

SALE KONFERENCYJNE

ARCHE HOTEL LUBLIN to najnowocześniejszy obiekt konferencyjny na terenie
Lublina.
Na ok. 450 m² znajduje się modułowa sala konferencyjna, przestrzeń
eventowa oraz sala VIP Room.
Nasza największa sala konferencyjna ma powierzchnię 322 m² i wysokość 3 m.
Dzięki mobilnym ścianom jesteśmy w stanie dopasować jej układ
do indywidulanych potrzeb naszych Gości, dzieląc ją na 4 mniejsze sale.
Korzystając z nowoczesnego sprzętu można w łatwy i wygodny sposób
sterować niezbędnymi narzędziami konferencyjnymi. Profesjonalna obsługa,
dostęp światła dziennego, niezależne wyjście na taras i klimatyzacja
uzupełniają naszą ofertę. Istnieje możliwość zaciemnienia każdej sali.
Jesteśmy w stanie zorganizować event dla ok 300 osób. Nasza baza
noclegowa oraz rewelacyjna restauracja dopełniają każde wydarzenie.
Położenie hotelu w centrum miasta i doskonała komunikacja z pozostałymi
dzielnicami sprawia, że Arche Hotel Lublin jest stworzony do organizowania
konferencji, szkoleń czy wydarzeń towarzyskich.

Dla osób poszukujących kameralnego miejsca spotkań przygotowaliśmy
salę VIP, która zapewnia komfort i dyskrecję kilkuosobowej grupie.

SALE KONFERENCYJNE

ARCHE HOTEL LUBLIN to najnowocześniejszy obiekt konferencyjny na terenie
Lublina.
Na ok. 450 m² znajduje się modułowa sala konferencyjna, przestrzeń
eventowa oraz sala VIP.
Dysponujemy zapleczem konferencyjno-eventowym z 4 salami
konferencyjnymi, salą VIP Room oraz Foyer o łącznej powierzchni ponad
450m². Każda z sal wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny,
klimatyzację, dostęp do Wi-Fi. Dzięki zastosowaniu sytemu modułowych ścian
przesuwnych możemy dostosować sale do indywidualnych potrzeb naszych
Gości biznesowych i stworzyć przestrzeń o powierzchni do 322m²
oraz wysokości 3 m.

SALA A
40 OSÓB

SALA B
60 OSÓB

SALA C
72 OSOBY

SALA D
84 OSOBY

KONTAKT

Bądź z nami na bieżąco! Polub nas:
Facebook: www.facebook.com/hotelarchelublin
Instagram: www.instagram.com/archehotellublin
KONFERENCJE, WYDARZENIA FIRMOWE, REZERWACJE GRUPOWE
Dział sprzedaży i marketingu
Tel.: +48 81 718 02 34
Mail: sprzedaz@archehotellublin.pl
Julia Syska, Manager Działu Sprzedaży
Tel.: +48 515 001 051
Mail: jsyska@arche.pl
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wesela, śluby, komunie, chrzty, urodziny, studniówki i inne wydarzenia okolicznościowe

Żaneta Gałan, Kierownik Gastronomii
Tel.: +48 535 928 513
Mail: zgalan@arche.pl
RECEPCJA HOTELU 24 H
Tel.: +81 718 02 34, +48 504 086 587
Mail: recepcja@archehotellublin.pl
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