
MERCURE KYIV CONGRESS
ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС НОВОГО ФОРМАТУ



МЕРЕЖА
 MERCURE:

БІЛЬШЕ, НІЖ 700 ГОТЕЛІВ

ПРИСУТНІСТЬ В 56 КРАЇНАХ 
СВІТУ

Група AccorHotels — світовий лідер у сфері подорожей, сучасного способу життя і цифрових 
технологій. Група управляє 4100 готелями та успішно працює в 95 країнах. Велике портфоліо 
компанії включає всесвітньо відомі бренди сегменту «люкс», популярні бренди середнього 
цінового сегменту і бутік-бренди та найбільш затребувані бренди сегменту «економ».

UKRAINE
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MERCURE HOTEL

COSMOPOLITE

MARMELAD

DOVZHENKO 
FILM STUDIOS

ARKADIA

KYIV ZOO

KYIV POLYTECHNIC
INSTITUTE PARK

Однією з переваг Mercure Kyiv Congress, 
крім приналежності до мережі з бездо-
ганним сервісом, є його вдале розташу-
вання. Готель знаходиться недалеко від 
центрального залізничного вокзалу, міжна-
родного аеропорту Київ. Міжнародний ае-
ропорт Бориспіль знаходиться в 39 км від 
готелю. Наші гості забезпечені всіма умо-
вами для повноцінного відпочинку, розваг 
і ділових зустрічей.

Зручне розташування: 
близькість до основних 
магістралей, центру Києва, 
вокзалу та аеропорту.

Великий
3-поверховий паркінг



КОНЦЕПЦІЯ ГОТЕЛЮ

Слоган глобальної мережі Mercure – «В гармонії з людьми і країнами». Згідно з ним, готелі в будь-якій країні світу ввібрали в себe міжна-
родні стандарти Mercure та колорит місцевості, в якій вони розташовуються.

Поруч із готелем Mercure Kyiv Congress знаходиться знаменита кіностудія Довженка, і таке сусідство обумовило концепцію дизайну, що 
заснована на кіно. 

Акценти – на знаменитому документальному фільму Дзиґи Вертова «Людина з кіноапаратом» (1929), а в новий Ball Room конгрес-центру 
інтегрована тематика «Тіней забутих предків» Параджанова.



НОМЕРИ

ГОТЕЛЬ ПРОПОНУЄ 160 ОБЛАДНАНИХ ТА СУЧАСНО 
ОФОРМЛЕНИХ НОМЕРІВ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ:

 � 118 класичних номерів категорії Standard (твін та дабл)
 � 30 номерів категорії Privilege
 � 10 номерів категорії Deluxe
 � 7 номерів категорії Suite
 � 2 номери для людей з обмеженими фізичними можливостями

ОСНАЩЕННЯ ВСІХ НОМЕРІВ:

 � система центрального опалення та кондиціонування
 � телефонний зв’язок
 � безкоштовний WI-FI
 � холодильник / міні-бар 
 � плаский телевізор
 � обладнання для приготування кави та чаю
 � cейф
 � шафа для одягу
 � якісно обладнана ванна кімната



НОМЕРИ



КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІС

ГОСТІ ГОТЕЛЮ MERCURE KYIV CONGRESS МОЖУТЬ СКОРИСТАТИСЯ 
ПОСЛУГАМИ КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІСУ. 

На 3-му поверсі готелю розташовані зали для організації ділових зустрі-
чей площею від 16 до 75 м2, здатні вмістити до 130 осіб одночасно. 

Зали оснащені усім необхідним для успішного проведення презентацій, 
форумів і конгресів:

 � Мультимедійні проектори
 � Аудіо-система, екран
 � Мікрофони
 � Фліпчарти
 � Лазерна указка
 � Сучасний дизайн і меблі
 � WI-FI покриття



КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІС



ФІТНЕС-ЦЕНТР

На 5-му поверсі готелю цілодобово працює тренажерний зал, оснаще-
ний професійними силовими і кардіо-тренажерами провідного світово-
го виробника PRECOR. У залі створені всі умови для оптимальних занять 

фітнесом і ефективних тренувань наших гостей. Сучасне обладнання на-
дійне і легке у використанні. Заняття спортом створюють гарний настрій 
і забезпечують чудове самопочуття.



РЕСТОРАН-БРОВАРНЯ COSMOPOLITE

РЕСТОРАН COSMOPOLITE – втілення концепції «Гастрономічні традиції 
різних країн». В меню – страви, що представляють різні регіони Європи, 
Азії та Нового Світу.
Гордість пивного ресторану Cosmopolite – власна броварня, яка в нон-
стоп форматі виробляє 4 сорти пінного напою.

Винна карта підібрана для максимальної відповідності спеціалізації рес-
торану. В одному місці зібрані кращі представники виноробень всього 
світу.
Cosmopolite – не просто гастрономія. Це – трансляції спортивних подій 
на великих екранах, кращі київські бенди, що втамовують музичний го-
лод гостей, унікальні вечірки та івенти. 

150 місць 1000 
л. середній щомісячний обсяг виробництва пива 3 зали



РЕСТОРАН-БРОВАРНЯ COSMOPOLITE



ЛІТНЯ ТЕРАСА

Літня тераса з басейном знаходиться на 3-му поверсі готелю Mercure 
Kyiv Congress. 
Ідеально підходить для літніх pre-party та cocktail party. Лайв-музика 
- лаунж або джаз, гітарні імпровізації або класичні композиції - 
супроводжують гарячу сієсту. 

На терасі регулярно проходять різноманітні вечірки, pool party, 
дитячі майстер-класи. 
Тут життя грає всіми фарбами літа та б’є ключем. 

ЛІТНЯ ТЕРАСА

100 осіб - максимальна місткість 45м2 площа басейну



ЛІТНЯ ТЕРАСА



MERCURE CONGRESS CENTRE

Найбільший конгрес-хол Києва загальною площею 5000 м2 розташова-
ний на 4-му та 5-му поверхах сучасного бізнес-центру поруч із готелем 
Mercure Kyiv Congress. 

4 зали конгрес-центру обладнані сучасним апаратно-програмним комп-
лексом для проведення заходів будь-якого формату: конгреси, конфе-
ренції, презентації, банкети, фуршети

200 середня щорічна кількість заходів, що проводяться 
в Mercure Congress Centre 

осіб можуть одночасно
 проводити декілька заходів більше3000



MERCURE CONGRESS CENTRE

Гордість Mercure Congress Centre – зали Спілберг та Довженко площею 
1000 та 1200 м2. Призначені для проведення масштабних конференцій 
та конгресів із кількістю учасників до 1300 осіб. 

Мають можливість трансформування у менші за площею зали за допо-
могою мобільних звукоізоляційних перегородок.

Банкетні зали Хічкок та Фелліні мають площу 400 та 350 м2 відповідно. 
Завдяки величезним панорамним вікнам наповнені світлом зали ідеальні 
для проведення урочистих подій, банкетів, весіль.  



8.6
VERY NICE HOTEL WITH EXELLENT STAFF

GREAT VALUE FOR MONEY
“Good service. Friendly and welcoming. The guy at the front desk named Ivan was super helpful and friendly.”

NICE HOTEL TO RELAX



З питань бронювання номерів звертайтесь:

КЛАПІЙЧУК ГАННА: 
 +38 (067) 223 63 95

reservation@mercurekyiv.ua

MERCURE KYIV CONGRESS
М. КИЇВ

ВУЛ. В. ГЕТЬМАНА, 6
ТЕЛ. +38 044 205 35 22

#WeLove 
Mercure

@mercurekyivcongresshotel @mercure.kyiv.congress.hotel


