Bryssel, 28 juni 2010

Rezidor tillkännager Radisson Blu Resort & Spa Porticcio, Korsika
Rezidor Hotel Group, ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen, lägger ytterligare
en anläggning till sin unga och framgångsrika portfölj med semesteranläggningar i Europa,
Mellanöstern och Afrika. Koncernen tillkännager Radisson Blu Resort & Spa Porticcio på den
franska ön Korsika – Napoleon Bonapartes berömda hemvist. Det 170 rum stora hotellet ska
enligt planerna slå upp dörrarna under våren 2012. ”Med denna kontraktering kan vi, förutom
att ytterligare stärka vår portfölj med eleganta och moderna Radisson-resorter, även utöka vår
portfölj i Frankrike till 25 hotell med nära 4 200 rum i drift och under utveckling”, säger Kurt
Ritter, Rezidors koncernchef och vd. ”Detta projekt är den viktigaste hotellinvesteringen på
Korsika på 20 år. Detta blir en riktig semesteranläggning och ett perfekt komplement till våra
aktiviteter som researrangör, transportföretag och inflyttande företag”, tillägger Jean-Marc
Ollandini, vd för Ollandini-koncernen, ägare till det nya hotellet samt en ledande gestalt inom
Korsikas turistnäring.
Det nya Radisson Blu Resort & Spa Porticcio, Korsika, ligger på en vacker sandstrand utmed
Medelhavet och 6 kilometer från den eleganta kustorten Porticcio. Hotellet kommer att ha 170
rum som alla kommer ha privata balkonger. Det är perfekt för familjer och par. Stora
fritidsområden är också planerade med ett spa, ett fitnesscenter, tennisbanor, inomhus- och
utomhusbassänger samt en barnklubb. För dem som blandar nytta med nöje kommer 370
kvadratmeter med mötesutrymmen att finnas tillgängligt.
Det är lätt att ta sig till Radisson Blu Resort & Spa Porticcio från det europeiska fastlandet.
Flygplatsen Napoleon Bonaparte Airport ligger 15 kilometer norr om hotellet. Korsikas största
stad, Ajaccio, ligger 30 kilometer åt nordväst. Ett omfattande vägnätverk runt Korsika gör det
möjligt för besökare att komma runt överallt på ön.
Korsika, i folkmun även kallad ”Den vackra ön”, är omtalad för sina vackra stränder,
fängslande landskap och det vackra vädret året runt. Besökare kan välja mellan över 200
stränder på ön (inklusive en granne till hotellet) och 1 000 kilometer kuststräcka. Populära
aktiviteter är att snorkla, dyka, vindsurfa och simma, fast många resenärer väljer ofta att bara
koppla av och njuta av solen på öns många idylliska stränder. För de mer äventyrliga
resenärerna lockar Korsikas spännande berg, varav många är skyddade genom ett
omfattande nätverk av parker.
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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 fler än 86 300 rum i över 60 länder.
Rezidor driver varumärkena Radisson Blu Hotels & Resorts, Regent Hotels & Resorts, Park Inn och Country
SM
Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt förmånsprogrammet goldpoints plus 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 Companies är största aktieägare.
Rezidor Hotel Groups bolagsledning finns i Bryssel , Belgien .
För mer information om Rezidor, besök www.rezidor.com

