
MERCURE LUBLIN CENTRUM 

Witamy w Mercure Lublin
Centrum, hotelu w sercu

Lubelszczyzny, który łączy
najwyższe standardy usług z

lokalną gościnnością. 

Dogodna lokalizacja w stolicy regionu. 
Lublin to jeden z ważniejszych ośrodków miejskich we
wschodniej Polsce, prężny ośrodek kulturalno-naukowy
otoczony piękną przyrodą, zachęcający dla biznesu i
populany wśród turystów. 

Hotel oferuje 110 pokoi, w tym dwa przystosowane dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, a także 7 apartamentów.

Usługi hotelowe obejmują: strzeżony parking, usługi
pralnicze, prasowalnię, obsługę hotelową, Wi-Fi, kącik
intenetowy, pokój zabaw dla dzieci.

- Dworzec kolejowy Lublin Główny: 3km
- Dworzec autobusowy: 3,9 km
- Port Lotniczy Lublin: 14 km
- Przystanki autobusowe i trolejbusowe

WALUTA PLN
 
STREFA CZASOWA ZIMA: UTC + 1 |
LATO: UTC + 2

KLIMAT UMIARKOWANY CIEPŁY,
PRZEJŚCIOWY 



Winestone | 14:00 - 22:00 | to kulinarna kwinesencja marki
Mercure, w menu niebanalne dania podawane na
kamieniu oraz bogaty wybób win z całego świata. 

Hotelowe centrum fitness wyposażone 
w najwyższej klasy sprzęt sportowy zadowoli
wszytskich miłośników aktywności fizycznej. 

PROFESJONALNE CENTRUM KONFERENCYJNE 
Organizatorzy wszelkiego rodzaju spotkań mogą korzystać
z 7 klimatyzowanych, nowocześnie wyposażonych sal, które
pomieszczą do 220 gości. System ruchomych ścian
umożliwia dowolną konfigurację przestrzeni w zależności
od rodzaju planowanego spotkania. 

WYPOSAŻENIE BIZNESOWE

- flipchart
- wyposżenie audiowizualne 
- podium
- mównica

- rzutnik
- dostęp do światła dziennego 
- klimatyzacja
- Wi-Fi
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MERCURE LUBLIN CENTRUM 

Welcome to Mercure Lublin
Centrum, a hotel which

combines the highest quality of
service with local hospitality in
the heart of the largest city in

Eastern Poland.

Comfortable location in a regional capital. 
Lublin is one of the most important cities in Eastern 
Poland, a thriving cultural and academic centre
surrounded by beautiful nature, an attractive place 
for business, and a popular tourist destination.

The hotel offers 110 rooms, including 2 rooms for persons
with reduced mobility and 7 suites.

The hotel services include: attended car park, laundry
service, ironing, room service, Wi-Fi access, web corner,
children’s play room.

- Lublin Główny main railway station: 3 km
- Bus station: 3,9 km
- Lublin Airport: 14 km
- Public transport

CURRENCY PLN

TIME ZONE WINTER: UTC + 1 |
SUMMER: UTC + 2

CLIMATE TEMPERATE



PROFESSIONAL CONFERENCE CENTRE
For meeting organization purposes our guests can use our
7 air-conditioned, well-equipped conference rooms suitable
for up to 220 guests. The system of mobile walls
allows for free arrangement of space according to the
needs of different types of meetings

Winestone I 2.00 p.m.-10.00 p.m. I a culinary revelation
from Mercure. The menu includes remarkable dishes
served on stones as well as a rich, worldwide wine
selection.

The hotel fitness centre offers high class gym
equipment suitable for all fitness lovers.

BUSINESS FACILITIES

– flipchart
– audio and video equipment
– rostrum
– lectern

– projector
– day light access
– air conditioning
– Wi-Fi access
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