Bryssel, 30 november 2010

Rezidors portfölj i Bukarest utökas till mer än 700 rum
Rezidor Hotel Group, ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen, har utökat sin fåtölj
i den rumänska huvudstaden Bukarest till 718 rum. Förutom Radisson Blu Hotel, Bukarest
(424 rum) som öppnade under 2008, har Rezidor nu tecknat avtal för att även driva 294
närliggande lägenheter. Ungefär 62 av lägenheterna kommer att få nytt varumärke i december
2010, och resterande lägenheter under tidigt 2011. Både hotellet och lägenhetskomplexet har
samma ägare.
"Huvudstäder och andra framstående orter i Östeuropa är en viktig utvecklingsmarknad för vårt
förstklassiga fullservicemärke Radisson Blu. Vi är mycket glada över att kunna utöka vårt
förtroendefulla samarbete med S.C. Bucuresti Turism S.A. och att kunna stärka vår närvaro i
Bukarest", kommenterade Kurt Ritter, Rezidors koncernchef och vd.
Radisson Blu Hotel, Bukarest är redan ett av de största och mest högkvalitativa hotellen i
staden. Förutom 424 moderna rum med varumärkets välkända service som t.ex. kostnadsfri
tillgång till höghastighetsinternet, kommer anläggningen att erbjuda olika ställen att ätra och
dricka gott på: "Prime Steaks and Seafood", den norditalienska "Caffé Citta" och restaurang
"Dacia Felix" som är öppen för servering hela dagen, en lobbybar samt en irländsk pub.
Ytterligare en bistro kommer att finnas tillgänglig för lägenhetsgästerna. Annan service som
hotellanläggningen erbjuder är ett gym med spa inklusive bassäng, en "heath academy", ett
kasino samt 12 mötesrum utrustade med den senaste teknologin.
Bukarest är en fascinerande stad med rik historia och många sevärdheter, och hotellet ligger
på förstklassigt läge för att kunna njuta av dem alla. Det ligger nära shoppingområden,
affärsdistrikt, museer, konstgallerier och teatrar. Radisson Blu Hotel, Bukarest drivs av
prisbelönta General Managern Yilmaz Yildirimlar, som nyligen tilldelades det prestigefyllda
priset "Hotelier of the Year 2010" av Hospitality Trends.
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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 86 300 rum i över 60 länder.
Rezidor driver varumärkena Radisson Blu Hotels & Resorts, Park Inn by Radisson och Country Inns & Suites i
SM
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

