
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibis Styles Liège Guillemins opent haar deuren 

in Luik 
Modern designhotel voor creatievelingen  

 

Vandaag opent het gloednieuwe ibis Styles Liège Guillemins haar deuren in Luik. Het 

kleurrijke designhotel is gunstig gelegen pal naast het Internationale treinstation Luik-

Guillemins aan de Rue des Guillemins 135. Striptekeningen vormen het centrale thema 

dat is doorgevoerd in het hotel. De 102 comfortabele kamers zijn voorzien van speelse 

tekeningen van bekende Belgische striptekenaars. Dit maakt het nieuwe hotel een 

inspirerende plek om je creatieve brein een boost te geven.   

 

Olivier Rouma, General Manager van ibis Styles Liège Guillemins vertelt over de 

opening: “Ik ben zeer trots op de opening van ons nieuwe ibis Styles hotel Liège 

Guillemins. Ik ben 25 jaar werkzaam voor ibis. Dat ik nu dit nieuwe hotel in mijn 

geboortestad ga leiden is voor mij een geweldige stap. Het is een bijzonder en 

inspirerend hotel door de samenwerking met bekende Belgische striptekenaars. De 

bekende striphelden zijn te vinden door het hele hotel, wat het voor gezinnen met 

kinderen een onvergetelijk verblijf maakt. Maar ook creatievelingen kunnen hun hart 

ophalen aan de kleurrijke designs. Ik ben zeer verheugd om de eerste gasten, zowel 

zakelijk als leisure, te mogen verwelkomen in ons nieuwe hotel en hen te laten 

genieten van de gastvrijheid van ibis Styles”. 

 

“De opening van het nieuwe ibis Styles Liège Guillemins versterkt onze positie als 

marktleider in België. Ons brede portfolio van economy tot luxe hotels blijft groeien, 

zodat we kunnen voldoen aan de wensen van reizigers. Accor blijft zich ontwikkelen in 

België en onze ambitie is dan ook om samen met onze partners nog beter te voorzien 

in alle behoeften van onze gasten”, aldus Thomas Dubaere, COO Accor Northern 

Europe. 

 

Lucky Luke  

Het nieuwe ibis Styles Liège Guillemins heeft een moderne uitstraling en is ingericht 

met kleurrijke designmeubelen. Verschillende karakters van bekende Belgische 

striptekenaars zoals Lucky Luke, Robbedoes en Kwabbernoot, Blake en Mortimer en 

Gastoon zijn te bewonderen in de comfortabele kamers van het hotel en in de 

gemeenschappelijke ruimtes. Het hotel is verder voorzien van één vergaderruimte en 
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een trendy bar waar je kunt genieten van een ruime keuze aan Belgische bieren en 

smaakvolle snacks. Het historische stadscentrum met bekende bezienswaardigheden 

zoals de kathedraal van Sint-Paulus, bevindt zich op 10 minuten loopafstand van het 

hotel. La Boverie, het Museum voor Schone Kunsten, is gelegen op 5 minuten 

loopafstand. Het hotel ligt in de industriële zone in de buurt van verschillende 

uitvalswegen en is voorzien van een parkeergarage onder het hotel. Omdat het hotel 

naast het internationale treinstation van Luik ligt is het ook perfect bereikbaar met het 

openbaar vervoer. 

 

Groei ibis portfolio in België 

Op dit moment zijn er 50 ibis hotels gevestigd in België waaronder ibis, ibis budget en 

ibis Styles. Komend jaar breidt het ibis portfolio verder uit in België met drie nieuwe 

hotelopeningen.  
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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 loyaliteitsprogramma, genaamd ALL (Accor Live Limitless), integreert rewards, 

services en ervaringen en biedt leden meerwaarde en een bijzondere ervaring. ALL 

gaat verder dan hotels en aanbiedingen. Het biedt spectaculaire ervaringen aan en wil 
de manier van leven, werken en genieten belonen, thuis en op reis.  
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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 

group.accor.com. Of volg ons op Twitter en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://group.accor.com/en
https://twitter.com/Accor
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