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The Bridge Wrocław MGallery położony
jest w samym sercu Wrocławia, na Ostro-
wie Tumskim. To najstarsza część miasta,
powstała w XI wieku na wyspie. Bez wąt-
pienia najbardziej mistyczne ze wszystkich
miejsc w stolicy Dolnego Śląska, należące
do duchowieństwa katedralnego i kolegia-
ty Kościoła Świętego Krzyża od XIV do
XIX wieku. Do dziś jest to lokalizacja cha-
rakteryzująca się niepowtarzalnym klima-
tem, na który silnie oddziałują liczne
budowle sakralne, takie jak m.in. rezyden-

cja arcybiskupa i kuria, domy kanoników,
katedra czy Papieski Wydział Teologiczny.
Wszystkie one tworzą tzw. „mały Waty-
kan”. To tam codziennie o zmierzchu ostat-
ni latarnik w mieście rozświetla latarnie
gazowe.

W ten niesamowity klimat idealnie wpisu-
je się 5-gwiazdkowy The Bridge Wrocław
MGallery. Surowe materiały, takie jak ka-
mień, żelazo i beton, które tworzą specyficz-
ny charakter obiektu doskonale współgrają
z krajobrazem gotyckiej i barokowej archi-

tektury Ostrowa Tumskiego. We wnętrzach
hotelu króluje minimalizm wzbogacony
o designerskie dodatki, a wyjątkowy nastrój
tworzą strzeliste okna, dzięki którym po-
mieszczenia wypełnia naturalne światło.

WYJĄTKOWA PRZESTRZEŃ
EVENTOWA

Jednym z ważnych atutów hotelu The
Bridge Wrocław MGallery jest wielofunkcyj-
na, jedna z największych we Wrocławiu, sa-
la konferencyjno-eventowa z bezpośrednim

dostępem do ogrodu, który może służyć nie
tylko jako miejsce odpoczynku w przerwach
między poszczególnymi etapami konfe-
rencji czy kongresu, ale także jako nieba-
nalna przestrzeń, w której zorganizować
można poczęstunek dla uczestników wyda-
rzenia. Całość w niecodziennej scenerii, gdyż
ozdobą ogrodu hotelowego jest „Oko czasu”.
To rzadki typ zegara słonecznego – tzw.
znacznik południa. Wszystko to sprawia, że
Sala Concretum (o powierzchni 490 mkw.)
to idealne miejsce do organizacji nie tylko
konferencji, ale także bankietów i ekskluzyw-
nych gal. Da się ją bez problemu podzielić
na trzy oddzielne części. Każda z nich wypo-
sażona jest w indywidualny system nagło-
śnienia – Dolby Surround, ekran projekcyjny
oraz laserowy projektor. Dodatkowe atuty
Sali Concretum to brak barier architekto-
nicznych, wysokość – aż 6 m oraz możliwość
podwieszenia konstrukcji do 400 kg. Jedną
z najciekawszych realizacji wykorzystujących
możliwości sali balowej był pokaz akroba-
tyczny na wstęgach podwieszonych do sufitu
oraz na rozkładanym parkiecie (60 mkw.).
Warto również zauważyć, że w największej
sali The Bridge Wrocław MGallery indu-
strialny beton, którym pokryte są ściany, po-
zwala na zastosowanie video mappingu.

Oprócz sali balowej, hotel dysponuje trze-
ma mniejszymi powierzchniami konferencyj-
nymi. Sala Platinum, z widokiem na Ostrów
Tumski, który goście eventu mogą podziwiać
ze strzelistych okien, świetnie sprawdzi się ja-
ko miejsce, w którym odbędą się warsztaty
czy konferencje prasowe. W nieco mniejszej
Sali Speculo można zorganizować koktajl

dla 60 osób lub szkolenie dla 30. Atutem tej
powierzchni jest bez wątpienia bezpośredni
dostęp do hotelowego patio, gdzie moż-
na przygotować przerwę kawową. Najmniej-
sza sala – Corium – to doskonała przestrzeń
na kameralne spotkanie zarządów firm, roz-
mowy biznesowe czy spotkania rekrutacyjne.
Wystrój sal bezpośrednio koresponduje
z miastem, w którego sercu znajduje się ho-
tel. Ich industrialny design jest wzbogacony
o grafiki przedstawiające dawny Wrocław,
a co istotne i ciekawe – miejsca te można zo-
baczyć również na żywo podczas spaceru.

Ważnym elementem eventowym The
Bridge Wrocław MGallery jest także foyer
konferencyjne, o powierzchni 190 mkw.,
z możliwością ekspozycji samochodu oraz
ścianą wodną, nawiązującą do historii tego
miejsca. Na dachu hotelu znajduje się taras
widokowy, który może być nie tylko miej-
scem wieczornego odpoczynku z kieliszkiem
ulubionego wina w dłoni, ale był także „bo-
haterem” eventu, podczas którego uczestni-
cy mogli obserwować przez teleskop gwiazdy
i planety.

KOMPLEKSOWA OFERTA
The Bridge Wrocław MGallery dysponu-

je 184 pokojami w sześciu kategoriach.
Wśród nich znajdują się Apartament Prezy-
dencki, mający powierzchnię 90 mkw. i nie-
wiele mniejszy (70 mkw.) – Apartament
Premierowski. W ramach współpracy z Mu-
zeum Narodowym na ścianach pokoi
widnieją malowidła słynnych historycznych
postaci. Gości hotelu witają m.in. kupcy,
mieszczanie, dziedziczki, przedstawiciele

POŁĄCZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO Z WYPOCZYNKIEM, CZYLI BLEISURE, TO JEDEN
Z NAJPOPULARNIEJSZYCH TRENDÓW 2020 R. W BRANŻY MICE. JAK ZAPEWNIĆ UCZESTNIKOM

ORGANIZOWANEGO PRZEZ NAS WYDARZENIA UNIKATOWE WRAŻENIA PODCZAS KONFERENCJI
CZY UROCZYSTEJ GALI? WARTO WYBRAĆ OBIEKT, KTÓRY NIE TYLKO JEST NOWOCZESNY

I WYRAFINOWANY, ALE TAKŻE ZAKORZENIONY W HISTORII MIEJSCA, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE.
LIFESTYLOWY HOTEL THE BRIDGE WROCŁAW MGALLERY TO POŁĄCZENIE NAJLEPSZYCH

EVENTOWYCH STANDARDÓW Z NIEBANALNYM, MAGICZNYM WNĘTRZEM.

THE BRIDGE WROCŁAW
MGALLERY

– IDEALNY WYBÓR MAREK PREMIUM

�� THINK VENUE – PROMOCJA

THE BRID GE 
WROC LAW MGAL LE RY 
HO TEL COL LEC TION
� KON TAKT
Plac Ka te dral ny 8, 
50-329 Wro cław, tel.: +48 717 273 100,
e -ma il: hb1z1-sl@accor.com

� LO KA LI ZA CJA
lot ni sko: Mię dzy na ro do wy Port Lot ni czy im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka – Stra cho wi ce (13 km/30
min jaz dy), dwo rzec ko le jo wy: Wro cław
Głów ny (3 km/10 min jaz dy)

� PO KO JE
184 po koi, w tym 17 apar ta men tów

PRZE STRZE NIE DLA MI CE 
Cał ko wi ta po wierzch nia 
even to wo -kon fe ren cyj na: 860 mkw.

� SA LE KON FE REN CYJ NE: 
Sa la Con cre tum: po wierzch nia: 490 mkw.,
usta wie nie: te atral ne: 400 os., szkol ne: 238 os.,
ban kie to we: 320 os., kok taj lo we: 450 os.

Sa la Pla ti num: po wierzch nia: 92 mkw., 
usta wie nie: te atral ne: 52 os., szkol ne: 48 os.,
ban kie to we: 48 os., kok taj lo we: 90 os.

Sa la Spe cu lo: po wierzch nia: 62 mkw., 
usta wie nie: te atral ne: 36 os., szkol ne: 30 os.,
ban kie to we: 30 os., kok taj lo we: 60 os.

Sa la Co rium: po wierzch nia: 25 mkw., 
usta wie nie: na ra da: 10 os.

Foy er: po wierzch nia: 190 mkw., usta wie nie:
kok tajl: 200 os.

Wy po sa że nie: ekran, pro jek tor la se ro wy, 
flip chart, bez płat ny do stęp do Wi -Fi, 
eks pre sy do ka wy Ne spres so
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władz oraz biskupi żyjący między XVII
a XIX wiekiem. Pokoje wyższych kategorii
zdobią gotyckie ornamenty, a łóżka wyposa-
żone są w baldachimy z płonącymi świecami.
Tradycja i historia przeplatają się tam płynnie
z nowoczesnością – pokoje można otworzyć
smartfonem, korzystając z aplikacji Justin-
mobile, a panel sterowania obsługuje wszyst-
kie hotelowe funkcje.

Ofertę The Bridge Wrocław MGallery
uzupełnia industrialna restauracja Craft

z otwartą kuchnią, która zachwyca smakiem
autorskich potraw, skomponowanych z lo-
kalnych i sezonowych składników. W Craft
Bar serwowane są natomiast sygnowane
koktajle, wyselekcjonowane gatunki wina
i rodzime alkohole. Uczestników eventów or-
ganizowanych w obiekcie z pewnością ucie-
szy także możliwość atrakcyjnego spędzenia
wolnego czasu po długim szkoleniu czy prze-
pełnionej prelekcjami konferencji – 6. piętro
zajmuje strefa The Bridge SPA – wellness,

trzy sauny oraz fitness. W unikatowej sce-
nerii, z widokiem na rzekę i panoramę
miasta, goście mogą skorzystać z szerokiego
wyboru masaży, aromaterapii na bazie
ziół czy aktywnie spędzić czas w profesjo-
nalnie wyposażonej siłowni. Połączenie
doskonałej oferty biznesowej i niebanal-
nych usług dodatkowych sprawiają, że
The Bridge Wrocław MGallery to idealny
wybór przy organizacji spotkań dla segmen-
tu marek premium. AJ

STAR WATCH
Data: 1 lutego 2020 Organizator: The Bridge Wrocław MGallery Liczba uczestników: 30 osób
Wykorzystane pomieszczenia: taras widokowy na dachu

Taras widokowy na dachu The Bridge Wrocław MGallery to nie tylko miejsce, gdzie można podziwiać panoramę
miasta, ale też przestrzeń organizacji eventów. Przestrzeń jest przeznaczona na przyjęcia koktajlowe lub indywidualne
przyjęcia zasiadane dla maksymalnie 49 osób. Na tarasie są dostępne mobilne bary, stoliki koktajlowe. Miejsce jest
dyskretnie oświetlone, lifestylową atmosferę dopełniają świece i muzyka. Hotel współpracuje z pasjonatami astronomii,
którzy użyczają teleskop, poprzez który można obserwować gwiazdy i planety. Pierwszy event z cyklu Star Watch
zorganizowany został dla członków programu Accor Live Limitless. Obiekty, które można było obserwować, to m.in.
Księżyc, Betelgeza (gwiazda zmiennie pulsująca, jedna z kandydatek na supernową), Plejady (znana gromada otwarta
w gwiazdozbiorze Byka, często mylona z małym wozem) oraz Galaktyka Andromedy (najbliżej nas położona galaktyka).
Warto też dodać, że taras był również miejscem plenerowej ceremonii ślubnej, sesji zdjęciowej i wyjątkowych
oświadczyn. Na dachu obywa się także celebracja marki MGallery – Memorable Moments, podczas których
częstujemy gości kieliszkiem szampana. Tu też organizowane jest szablowanie szmpana.
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POKAZ AKROBATYKI POWIETRZNEJ 
Da ta: 28 lutego 2020 Or ga ni za tor: The BridgeWrocław MGallery Licz ba uczest ni ków: 100 osób 
Wykorzystane pomieszczenia: sala Concretum

Event zor ga ni zo wa ny dla klien tów ho te lu miał na ce lu pre zen ta cję moż li wo ści, ja kie ofe ru je sa la ba lo wa Con cre tum. Naj więk sza 
sa la obiek tu nie po sia da żad nych ba rier ar chi tek to nicz nych, a jej wy so kość po zwo li ła na or ga ni za cję po ka zu akro ba ty ki po wietrz nej
oraz ru chu sce nicz ne go. Do umo co wa nia szarf wy ko rzy sta ne zo sta ły sys te my pod wie sze nia na su fi cie (udźwig po nad 400 kg).
Dodatkowo na rozłożonym parkiecie odbył się pokaz stacjonarny z elementami tańca i sztuk walki. 
W sa li ba lo wej zo sta ły za aran żo wa ne li fe sty lo we prze strze nie – stre fa chil lo ut z so fa mi i ni ski mi sto li ka mi, stre fa kok taj lo wa, 
mo bil nych ba rów, DJ -a oraz stre fa ca te rin go wa. Wy ko rzy sta na zo sta ła rów nież sce na zbu do wa na z ekra nów LED. 
Sa la bez po śred nio wy cho dzi na ho te lo wy ogród, któ ry do dat ko wo zo stał pod świe tlo ny, co da ło efekt wi zu al ne go prze dłu że nia 
po wierzch ni even tu. Foy er kon fe ren cyj ne po słu ży ło ja ko miej sce eks po zy cji. Po ka zy by ły trans mi to wa ne na trzy nie za leż ne ekra ny,
a do dat ko we efek ty uzyskano dzię ki opcji dźwię ku Do lby Sur ro und. Wie czór uświet ni ły sy gno wa ne kok taj le, któ rych na zwy 
na wią zu ją do kon cep tów mar ki MGal le ry (In spi red by Her) oraz do lo ka li za cji (np. na zwy ulic Wro cła wia). Jest to ele ment 
szer sze go kon cep tu mik so lo gii w ho te lach sie ci MGal le ry.


