Bryssel, 8 april 2011

Rezidor har tecknat avtal för Park Inn London Wembley
Rezidor Hotel Group, ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen, lägger till
ytterligare ett Park Inn-flaggskepp till sin portfölj för Storbritannien och tecknar avtal för Park
Inn London Wembley. Anläggningen har 235 rum och ska enligt planerna välkomna sina första
gäster under det andra kvartalet 2012.
"Park Inn är ett av våra nyckelvarumärken och genomgår just nu en uppfräschning – vi
profilerar Park Inns nya utseende och känsla med en enorm marknadsföringskampanj i
Storbritannien. Tidpunkten för att teckna avtal för Park Inn London Wembley kunde inte varit
bättre, och avtalet kommer ytterligare att stärka medvetenheten om vårt varumärke i London
och runt om i Storbritannien", säger Kurt Ritter, Rezidors koncernchef och vd.
Park Inn London Wembley kommer att vara ett hotell i mellanklass som ligger 6 km från
centrala London på Olympic Way, en gågata som leder fram till huvudentrén på Wembley
Stadium (300 m). På stadion har det spelats engelsk fotboll sedan 1923. Den genomgick en
helrenovering under 2007 och är idag landets ledande arena för sport, musik och
underhållning. Med en kapacitet för 90 000 besökare kommer stadion att vara arenan för
fotbollsmatcherna under de olympiska spelen 2012.
Wembley Arena ligger också nära, och här har stora musikstjärnor som Beatles, Rolling
Stones, The Who och Madonna uppträtt. Wembley, med det enorma Wembley City under
uppbyggnad, är en stadsdel i London som snabbt håller på att utvecklas. Wembley City
kommer att erbjuda en blandning av kontor, restauranger, barer, ett biopalats, toppmoderna
fritidsfaciliteter, offentliga torg, studentboende och lyxvåningar.
Förutom 235 moderna och bekväma rum kommer Park Inn London Wembley att erbjuda 1
restaurang, 1 bar, 300 m2 med mötesutrymmen samt ett gym. Konstruktionsarbetet har
påbörjats och ska enligt planerna stå färdigt i mitten av 2012 innan de olympiska spelen.
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Om Rezidor Hotel Group
Rezidor Hotel Group är ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen. Koncernen har en portfölj med fler
än 400 hotell i drift och under utveckling, med 87 800 rum i över 60 länder.
Rezidor driver varumärkena Radisson Blu Hotels & Resorts, Park Inn by Radisson och Country Inns & Suites i
Europa, Mellanöstern och Afrika, samt Club Carlsons förmånsprogram för återkommande hotellgäster. Rezidor
utvecklar och driver även det nya livsstilsvarumärket Hotel Missoni under ett världsomspännande licensavtal med
det legendariska italienska modehuset Missoni.
I november 2006 börsnoterades Rezidor på Stockholmsbörsen. Carlson, ett privatägt, globalt hotell- och reseföretag
med huvudkontor i Minneapolis (USA), är största aktieägare.
Rezidor Hotel Groups bolagsledning finns i Bryssel, Belgien.
För mer information om Rezidor, besök www.rezidor.com

