
MERCURE KYIV CONGRESS
ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС НОВОГО ФОРМАТУ

НАТИСНИ ТУТ!

http://youtu.be/XmM_mw8237M
https://www.youtube.com/watch?v=XmM_mw8237M


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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Однією з переваг Mercure Kyiv Congress, 
крім приналежності до мережі з бездоган-
ним сервісом, є його вдале розташування. 
Готель знаходиться поблизу від централь-
ного залізничного вокзалу, міжнародного 
аеропорту Київ. Міжнародний аеропорт 
Бориспіль знаходиться в 39 км від готелю. 
Наші гості забезпечені всіма умовами для 
повноцінного відпочинку, розваг і ділових 
зустрічей.

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

Великий, безкоштовний 
для гостей та учасників 
заходів 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 міжнародні 
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 на 4 поверсі конгрес-центру 
інтегрована тематика «Тіней забутих предків» Параджанова.



НОМЕРИ

ГОТЕЛЬ ПРОПОНУЄ 160 ОБЛАДНАНИХ ТА СУЧАСНО 
ОФОРМЛЕНИХ НОМЕРІВ 4-х КАТЕГОРІЙ:

 � 118 класичних номерів категорії Standard (твін та дабл)                                         
 � 25 номерів категорії Privilege
 � 7 номерів категорії Deluxe
 � 10 номерів категорії Suite 

 
У тому числі:

 � 2 номери для людей з інвалідністю та особливими потребами
 � 1 гіпоалергенний номер

ОСНАЩЕННЯ ВСІХ НОМЕРІВ:
 � система центрального опалення та кондиціонування
 � телефонний зв’язок
 � безкоштовний WI-FI та кабельний інтернет
 � холодильник / міні-бар 
 � Full HD телевізор
 � обладнання для приготування кави та чаю
 � cейф
 � шафа для одягу
 � гіпоалергенні косметичні набори



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 30 осіб одночасно. 

Зали оснащені усім необхідним для успішного проведення презентацій 
та зустрічей:

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

Scorsese



КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІС



ФІТНЕС-ЦЕНТР

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

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



ПОСЛУГИ МАСАЖУ

В готелі Mercure Kyiv Congress надаються послуги масажу. Масажний 
кабінет знаходиться на 5-му поверсі. Послуги масажу здійснюються за 
попереднім записом.  
 

 � Класичний масаж
 � Спортивний масаж
 � Розслабляючий масаж
 � Антицелюлітний масаж



РЕСТОРАН-БРОВАРНЯ COSMOPOLITE

РЕСТОРАН COSMOPOLITE – втілення концепції «Гастрономічні традиції 
різних країн». В меню – страви, що представляють різні регіони світу. 
Також є й сторінка з національними українськими стравами. 

У ресторані з 6:30 - 10:00 ранку (будні дні) та з 7:00 - 10:30 (вихідні) 
подають смачний та поживний сніданок у форматі «шведський стіл»: 
свіжа ароматна випічка, значний вибір страв на різні вподобання, соки, 
фреші, збадьоруючий чай та запашна кава. 
В ресторані Cosmopolite постійно діють сезонні та спеціальні пропозиції.

Гордість пивного ресторану Cosmopolite – власна броварня, яка в нон-
стоп форматі виробляє 4 сорти пінного напою.
Винна карта підібрана для максимальної відповідності спеціалізації 
ресторану. 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 
голод гостей, унікальні вечірки та івенти. 

150 місць 15000 
л. середній щомісячний обсяг виробництва пива 3 зали



РЕСТОРАН-БРОВАРНЯ COSMOPOLITE



Сніданки з 7 до 11 ранку 
Ланчі з 12 до 15 дня 
Унікальний дизайн

Відкрита тераса Cosmopolite працює у теплу пору року. 
Розташована біля ресторану Cosmopolite, тераса обладнана 
яскравими італійськими меблями. Ідеальна для відпочинку у серці 
Києва протягом цілого дня.

ВІДКРИТА ТЕРАСА 1-ГО ПОВЕРХУ



MERCURE CONGRESS CENTRE

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

4 зали конгрес-центру обладнані сучасним апаратно-програмним 
комплексом для проведення заходів будь-якого формату: конгреси, 
конференції, 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 
допомогою 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.  



FEEL #ALLSAFE 

Ваша безпека та здоров’я – наш головний пріоритет:

 � Умови для дотримання соціальної дистанції
 � Доступність антисептиків в громадських зонах
 � Ретельне прибирання номерів та місць загального користування 
 � Регулярні тренінги з умов гігієни та безпеки для персоналу

 � Жорсткі стандарти безпеки в службі харчування
 � Впровадження безконтактних способів оплати, check-in та check-out, 

віртуальні меню 
 � Ваша безпека гарантується сертифікатом Bureau Veritas



PLANET 21 

Готель Mercure Kyiv Congress як частина глобальної групи AccorHotels, 
розділяє і її цінності, спрямовані на формування позитивного готельного 
бізнесу. 
Глобальна програма Planet 21, до якої долучився і Mercure Kyiv Congress, 
має на меті як соціальні, так і екологічні цілі:
- WATCH: боротьба проти сексуальної експлуатації дітей
- Екологічно безпечне виробництво

 � Ми використовуємо екологічно нешкідливі миючі засоби
 � Ми пропонуємо гостям лише екологічно безпечну парфумерію та косметику
 � Ми поступово відмовляємось від використання пластику
 � Ми витрачаємо природні ресурси та електроенергію раціонально
 � Ми розділяємо відходи

- Здорове та стійке харчування
 � Ми пропонуємо гостям здорові, збалансовані і якісні страви
 � Ми ведемо боротьбу з нераціональним витрачанням продуктів 

харчування;
 � Ми не використовуємо в приготуванні страв деякі види риб, що 

знаходяться під загрозою зникнення



НАШІ ДОСЯГНЕННЯ 

За короткий час готель Mercure Kyiv Congress досяг визнання не тільки серед гостей, але й серед українських та міжнародних   професійних 
асоціацій, про що свідчать численні нагороди та номінації у конкурсах: 



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:

+38 (067) 223 63 95
HB0I0@accor.com

MERCURE KYIV CONGRESS

+38 (044) 205 35 22
вул. В. Гетьмана, 6, Київ

@mercurekyivcongresshotel @mercure.kyiv.congress.hotel

#WeLove 
Mercure


