MERCURE TBILISI OLD TOWN

MERCURE TBILISI OLD TOWN

მერკური თბილისი ძველი ქალაქი

Mercure Tbilisi Old Town is located in the center of Old Tbilisi, a 5-minute
walk from Metekhi Cathedral. Mercure Tbilisi Features Old Town
Restaurant, Lobby Bar and Rooftop Terrace Bar SKY7 which offers a
variety of drinks and panoramic views of Tbilisi. Various restaurants, cafes
and galleries are located a 5 – minute walk from the hotel. Famous
Sulphur Baths, Narikala Fortress, Meydan Square and Shardeni Streets
are located nearby the hotel. Free Wi-Fi is featured at the hotel.

მერკური თბილისი ძველი ქალაქი განლაგებულია თბილისის ცენტრში, 5
წუთის მანძილზე მეტეხის ტაძრიდან. სასტუმროში არის რესტორანი
ძველი ქალაქი, ლობი ბარი და სქაი7 ტერასა და ლაუნჯ ბარი, რომელიც
გთავაზობთ თბილისის შესანიშნავ ხედებსა და სასმელების ნაირსახეობას.
მრავალი კაფე, ბარი და გალერეა მდებარეობს 5 წუთის მანძილზე
სასტუმროდან. აგრეთვე სასტუმროსთან ახლოსაა ცნობილი გოგირდის აბანოები, ნარიყალას ციხესიმაგრე, შარდენის ქუჩა და მეიდანი. სასტუმროში შეგიძლი-ათ
ისარგებლოთ უფასო Wi-Fi-ით.

ROOMS
In Mercure Tbilisi Old Town there
are102 rooms in total separated by
5 categories:
Standard Single - 6
Standard Double - 7
Standard Twin - 29
Superior Double - 37
Privilege - 22
Executive – 1

ოთახები
Room amenities and services:
27 inch LCD TV
Electronic safe
Individually controlled air
conditioning
ISD/DDD and voicemail
Tea & coffee maker
Minibar
Wi-Fi internet access
Non-smoking floors
Special attention to guests with
disabilities

სასტუმრო მერკური თბილისი
ძველ ქალაქში 102 ოთახია
დაყოფილი 5 კატეგორიად:
Standard Single - 6
Standard Double - 7
Superior Double - 37
Privilege - 22
Executive – 1

მომსახურება ნომერში:
ტელევიზორი
სეიფი
კონდიციონერი
ISD/DDD და ხმოვანი
შეტყობინება
ჩაის და ყავის აპარატი
მინი ბარი
უფასო Wi-Fi
არამწეველთა ოთახები
განსაკუთრებული ყურადღება შშმ
სტუმრებს

STANDARD SINGLE ROOM
Number of rooms - 6
Room Area - 16-17 m2,
One single bed - 200/120 sm

ოთახების რაოდენობა - 6
ოთახის ფართობი - 16-17 m2,
ერთი საწოლი - 200/120 sm

DOUBLE ROOM
Number of rooms - 7
Room Area - 22 m2,
One queen bed - 200/160 sm

ოთახების რაოდენობა - 7
ოთახის ფართობი - 22 m2,
ერთი საწოლი - 200/160 sm

TWIN ROOM
Number of rooms - 29
Room Area - 22 m2,
Two single beds - 200/110 sm

ოთახების რაოდენობა - 29
ოთახის ფართობი - 22 m2,
ორი საწოლი - 200/110 sm

SUPERIOR ROOM
Number of rooms - 37
Room Area - 26-27 m2,
One queen bed - 200/160 sm

ოთახების რაოდენობა - 37
ოთახის ფართობი - 26-27 m2,
ერთი საწოლი - 200/160 sm

PRIVILEGE ROOM
Number of rooms - 22
Room Area - 32-33 m2,
One king bed - 200/180 sm

ოთახების რაოდენობა - 22
ოთახის ფართობი - 32-33 m2,
ერთი საწოლი - 200/180 sm

EXECUTIVE ROOM
Number of rooms - 1
Room Area - 78 m2,
One king bed - 200/180 sm

ოთახების რაოდენობა - 1
ოთახის ფართობი - 78 m2,
ერთი საწოლი - 200/180 sm

CONFERENCE ROOM

საკონფერენციო ოთახი

Mercure Tbilisi Old Town provides the perfect setting for all kinds of
meetings in a warm and locally inspired atmosphere.
Dynamic display of the meeting room (64m²)
Noise insulation, individual room thermostats, natural lightning in priority
Tables (140cm by 70cm) and comfortable chairs
Ready to use audiovisuals and connectivity
Internet access/Free Wi-Fi
Supplies: notepads, pencils, cordless microphone, flipcharts

სასტუმრო მერკური თბილისი ძველი ქალაქი საუკეთესო ადგილია
ნებისმიერი სახის შეხვედრისა თუ კონფერენციისთვის.
საკონფერენციო დარბაზი - 64კვ.მ
ხმის იზოლაცია, ტემპერატურის ინდივიდუალური რეგულირება,
ბუნებრივი განათება
მაგიდები (140სმX70სმ), კომფორტული, განიერი სკამები
აუდიო და ვიდეო მასალის გამოყენების საშუალება
წვდობა უფასო Wi-Fi-ზე
ჩვენ გაწვდით: ბლოკნოტებს, ფანქრებს, უსადენო მიკროფონს,
ფლიპჩარტს

Conference room - Theatre - 65 persons
Conference room - U-Shape - 28 persons

საკონფერენციო ოთახი - თეატრალური წყობით - 65 persons
საკონფერენციო ოთახი - U-ფორმით - 28 persons

LOBBY - READY TO WORK
Innovative – dedicated to nomadic workers
Efficient – business corner, high-technology, printer, Wi-Fi
Comfort – welcome, F&B, quiet, space
An open space with no boundaries or delimitation

ლობი - სამუშაო ადგილი
ინოვაციური - განკუთვნილი მოქნილი მუშაობისთვის
ეფექტური - ბიზნეს კუთხე, მაღალი ტექნოლოგიები, პრინტერი, Wi-Fi
კომფორტული - წყნარი, მოსახერხებელი, სივრცული
ღია სივრცე საზღვრების გარეშე

THE OLD TOWN RESTAURANT

SKY7 TERRACE & LOUNGE BAR

The Old Town Restaurant serves variety of Georgian dishes. Open terrace
offers JOSPER menu, the cozy and colorful design of the terrace and
delicious dishes make your mood. We serve you Good Mood Food.

Sky7 Terrace & Lounge Bar offers unique menu with rarest meals in the
city, live performances every week from Wednesday till Saturday. The
most beautiful and picturesque views of the city.

რესტორანი ძველი ქალაქი

სქაი7 ტერასა და ლაუნჯ ბარი

რესტორანი ძველი ქალაქი გთავაზობთ ქართული კერძების
მრავალსახეობას. ღია ტერასაზე საშუალება გაქვთ დააგემოვნოთ გრილის
მენიუ. ტერასის მყუდრო და ფერადი დიზაინი და გემრიელი კერძები
უზრუნველჰყოფს თქვენ განწყობას.

სქაი7 ტერასა და ლაუნჯ ბარი გთავაზობთ უნიკალურ მენიუს უიშვიათესი
კერძებით. ოთხშაბათიდან შაბათის ჩათვლით, შეგიძლიათ დატკბეთ
ცოცხალი მუსიკით და ქალაქის ულამაზესი ხედებით.

FITNESS & SPA

ფიტნესი

Fitness
Fitness center
High-quality equipment
Noise insulation and
temperature control
Natural lighting in priority

ფიტნესი
ფიტნეს ცენტრი
მაღალი ხარისხის ტრენაჟორები
ხმის იზოლაცია და ტემპერატურის
კონტროლი
ბუნებრივი განათება

In complement of fitness center
Steam room, sauna
Soft and relaxing lights

დამატებითი სერვისები ფიტნეს
ცენტრში
ორთქლის ოთახი, საუნა
რელაქსაციური განათება

MASSAGE

მასაჟი

For more information about the hotel
please visit mercure.com

სასტუმროზე დეტალური ინფორმაციის მისაღებად
გთხოვთ ეწვიოთ mercure.com ვებ-გვერდს.
Mercure Tbilisi Old Town
9 V. Gorgasali Street, 0105 Tbilisi, Georgia
T: +995 322 00 60 60
E-mail: H9417@accor.com
Mercure Tbilisi Old Town
mercure.com | accorhotels.com

