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Accor opent zesde hotel in Antwerpen:
Mercure Antwerp City South
Accor, ’s werelds meest toonaangevende hotelgroep, kondigt vandaag de opening aan
van Mercure Antwerp City South. Het moderne viersterrenhotel is gevestigd aan de
Desguinlei 94 in Antwerpen. Het hotel bevindt zich in het hart van het zakendistrict en
telt 211 kamers. In totaal telt Accor 162 hotels in België waarvan er zes in Antwerpen
gevestigd zijn. Met de toevoeging van een tweede Mercure hotel in Antwerpen aan haar
portfolio, biedt Accor nog meer keuze voor zakelijke en leisure gasten.

Accor versterkt positie in de Belgische
hospitality markt
“MERCURE ROEPT HERKENBAARHEID OP”

Maurits van Zwol, General Manager van Mercure Antwerp City South, vertelt trots:
“Mercure is een sterke speler in de Europese markt en roept herkenbaarheid op. Ook is
bij Mercure die authentieke lokale beleving belangrijk. Dat is zichtbaar in de uitstraling
van het hotel, zoals de aankleding, afbeeldingen van historische hoogtepunten en de
lokale gerechten die wij aanbieden. Ik kijk ernaar uit om onze eerste gasten te
verwelkomen in het nieuwe Mercure Antwerp City South en hen de gastvrijheid en
hoogwaardige services te laten ervaren die zij van Accor gewend zijn”.
“Met de opening van Mercure Antwerpen City South blijft Accor haar aandeel in de
Belgische hospitality markt verstevigen. Op dit moment telt ons netwerk 6 hotels in
Antwerpen waarvan 2 Mercure hotels. België is voor ons een belangrijke groeimarkt. We
blijven vernieuwen en onze gasten verrassen binnen en buiten onze hotels,” aldus
Thomas Dubaere, COO Accor Northern Europe.

Rebranding
De rebranding van het hotel naar Mercure is een strategische keuze geweest. Mercure
heeft een aanzienlijk sterkere naamsbekendheid in Europa. In totaal telt Accor 162
hotels in België waarvan er zes in Antwerpen gevestigd zijn. Met de toevoeging van een
tweede Mercure hotel in Antwerpen aan haar portfolio, biedt Accor nog meer keuze voor
zakelijke en leisure gasten. Mercure Antwerp City South richt zich doordeweeks met
name op zakelijke gasten en in de weekenden op de stedentrip reizigers. Het hotel heeft
voor Belgische begrippen bijzonder ruime en hoge kamers van 24m² voor een standaard
kamer. Halverwege 2020 zal het hotel gefaseerd een interieurverandering ondergaan.
De uitstraling van het hotel zal sportief worden vanwege de vele sporters die het hotel
verwelkomt en met een knipoog naar de Olympische Zomerspelen van 1920 die in de
buurt van het hotel plaatsvonden.
FLI Hospitality Management
FLI Hospitality Management start met deze rebranding een tweede samenwerking met
Accor. In augustus vond reeds de rebranding van het huidige Mercure Antwerp City
Centre plaats. In de nabije toekomst zal hieraan nog een derde property worden
toegevoegd.
Omgeving
Het moderne viersterrenhotel ligt in het hart van het bruisende en hippe zakendistrict
van Antwerpen Zuid (buiten de emissiezone) op loopafstand van horeca, Antwerpen
Expo en De Singel Internationale Kunstcampus. Het is een hotel in de stad met de rust
van een buitenverblijf. Het hotel ligt naast het Domein Hertoghe park, ideaal voor een
wandeling of om te joggen. De bekende hotspots van Antwerpen in de historische
binnenstad zijn gemakkelijk te bereiken op slechts tien minuten rijden met het
openbaarvervoer of met de auto. De tramhalte bevindt zich naast het hotel. Daarnaast
is het hotel voorzien van een brasserie, een ruim buitenterras, fitness en wellness
faciliteiten en 1000m2 aan conferentieruimte verdeeld over 9 multifunctionele
vergaderzalen.

OVER ACCOR

Accor is één van de voornaamste hospitality groepen ter wereld en het levert unieke
ervaringen in meer dan 5000 hotels en verblijven in 110 landen. De Groep heeft meer
dan 50 jaar hospitality ervaring, wat heeft geleid tot een ongeëvenaard portfolio van
39 hotelmerken, van luxe tot budget, met een van de meest aantrekkelijke
loyaliteitsprogramma’s ter wereld.
Het programma, genaamd ALL (Accor Live Limitless), integreert rewards, services en
ervaringen en biedt gasten meerwaarde en een bijzondere beleving.

Accor is sterk betrokken bij het creëren van duurzame waarde en speelt een actieve
rol bij het teruggeven aan onze aarde en de maatschappij waarin het opereert. Dit
doet het via haar ‘Planet 21 – Acting Here’- programma en het ‘Accor Solidarity
endowment’-fonds dat ervoor zorgt dat kwetsbare groepen toegang krijgen tot een
baan door middel van opleiding.
Accor SA is genoteerd aan de beurs van Parijs (ISIN code: FR0000120404) en aan de
OTC Markt (Ticker: ACRFY) in de Verenigde Staten. Ga voor meer informatie naar
accor.com. Of wordt een fan en volg ons op Twitter en Facebook
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