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hoteluri
de business

Cele mai bune 35 hoteluri de business de oraș din România

Cele mai bune 15 hoteluri de business de stațiune din România

Transilvania, Banat-Crișana, Moldova, Dobrogea, Muntenia-Oltenia și București-Ilfov

Hoteluri deschise în perioada iulie 2019-iulie 2020

,
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Călin Ile - Nu mai putem continua fără să ne promovăm destinațiile
Ray Iunius - Pandemia a accelerat tendințele deja existente
Dumitru Luca - Industria are nevoie de consolidarea produselor turistice
Cristi Moga - Piața locală continuă să ofere oportunități de dezvoltare
Mircea Drăghici - Piața continuă să aibă potențial pentru noi concepte și branduri
Liviu Boronea - Eforturile antreprenorilor din turism trebuie susținute și de autorități
Sebastian Mândroiu - Doar un proiect competitiv poate avea succes pe termen lung
Alexandru Comănescu - Reîntoarcerea către client, noua strategie de business
Florin Țâncu - Viitorul este impredictibil și greu de susținut
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Schimbare, adaptare și reziliență

Piața hotelieră începe revenirea. Ce proiecte noi sunt anunțate

Cum au fost evaluate hotelurile
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Argument

‘

Top 50 Hoteluri de Business,
un proiect marca Trends HRB
ajuns la a patra ediție,
reprezintă cea mai completă
și mai complexă evaluare a
industriei hoteliere românești,
evidențiind, anual, evoluția
standardelor din ospitalitate.

SCHIMBARE, ADAPTARE ȘI REZILIENȚĂ
Carmen Filote Ionescu - Editor in chief
020 a fost marcat de scăderi masive ale cifrelor de afaceri
operatorilor din industria hotelieră și de înghețarea proiectelor
aflate în desfășurare sau chiar gata de a fi inaugurate. Cererea
din partea investitorilor a fost întreruptă, iar mulți proprietari
au amânat tranzacțiile planificate, din cauza restricțiilor
generate de pandemie. Cuvintele de ordine au fost adaptare,
eficientizare, reziliență.
Potrivit companiei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield,
volumul tranzacțiilor cu active hoteliere pe piața românească a atins
aproximativ 9,5 milioane de euro în 2020, în scădere cu 87% față de
volumul de aproape 75 de milioane de euro din anul precedent.
Această evoluție a pieței este în linie cu tendința generală observată nu
numai în Europa, ci și în multe țări din întreaga lume.
Lipsa de predictibilitate și-a spus cuvântul, astfel că aproape toate
planurile de extindere și dezvoltare anunțate de operatori au suferit
amânări, iar unii chiar au fost nevoiți să sisteze lucrările și să aștepte
revenirea pieței. Totuși, în 2020 au fost inaugurate câteva proiecte
importante, atât în Capitală și-n țară, cât și pe Litoral.
Un ușor reviriment al pieței ospitalității, atât în ceea ce privește
numărul de turiști, cât și lansarea de proiecte noi, a venit abia în 2021.
Cele mai recente datele INS arată că în România erau 1.606 hoteluri la
sfârșitul lui iulie 2021, față de 1.599 de hoteluri la 31 iulie 2020,
diferența reprezentând șapte noi unități hoteliere deschise în acest
interval. Cele mai multe hoteluri erau încadrate la categoria 3 stele
(53,3% din total hoteluri), 4 stele (25,0%) şi 2 stele (17,3%). În
segmentul 5 stele existau 36 de hoteluri, cu două mai multe față de
perioada similară anterioară.
2021 a venit cu proiecte de renovare și modernizare sau chiar
rebranding a unor unități deja existente, dar și cu noi hoteluri
finalizate. Pe scurt, pe lângă noi unități precum Mercure, Qosmo sau
Hermanns în țară, a fost deschis și primul Autograph Collection din
România, iar alți operatori și-au reluat extinderea sau și-au
manifestat interesul pentru piața locală. Este vorba despre
Wyndham Hotels & Resorts sau Louvre Hotels Group. În același timp,
au fost finalizate mai multe procese de modernizare și renovare
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(Radisson Hotel Group, Ana Hotels, Continental Hotels) și au fost
demarate proiecte de anvergură, precum Nordis Mamaia Hotel sau
Central District Lagoon City București. Însă, în pofida situației dificile,
analiștii susțin că, odată cu revenirea turismului, potențialul de
dezvoltare rămâne în continuare ridicat, piața locală oferind
numeroase oportunități în București și în țară, atât la nivel de număr
de unități hoteliere, cât și la nivel de concepte.
În acest context, ediția a IV-a a proiectului Top 50 Hoteluri de Business
și-a adaptat metodologia de evaluare a hotelurilor, astfel încât să
poată oferi în continuare un clasament care să le valorizeze pe baza
unor criterii transparente. Astfel, noutățile ediției de față se referă la
adăugarea unor criterii noi, potrivite situației actuale, precum și la o
evaluare separată a hotelurilor de oraș și a celor de stațiune. De
asemenea, o noutate este și introducerea unei componente
subiective, reprezentată de voturile membrilor consiliului consultativ,
în urma cărora s-a realizat clasamentul primelor zece hoteluri de oraș
și top cinci hoteluri de stațiune.
Cele două liste preliminare au fost realizate pe baza cifrelor de
afaceri aferente anului 2020, iar evaluarea s-a realizat pe baza unui
mecanism bazat pe cinci indicatori, care au relevat reziliența,
puterea de adaptare, calitatea resursei umane și a serviciilor. Toți
indicatorii au luat în calcul datele publice oficiale, valabile la 31
decembrie 2020. Pentru a asigura transparența și obiectivitatea,
criteriile de evaluare descrise detaliat în Metodologia publicată la
pagina 90, au fost stabilite și validate în urma consultării cu
membrii grupului consultativ, alcătuit din profesioniști din
industria ospitalității și domenii conexe. Aceștia au îndeplinit și
atribuții de juriu.
Pentru a evidenția situația actuală și perspectivele pe termen scurt și
mediu ale industriei, paginile următoare conțin atât o serie de
interviuri, cât și o radiografie detaliată a segmentului hotelier de 4 și
5 stele pentru perioada 2020-2021, dar și planurile programate sau
aflate în derulare pentru 2022 și anii următori. În același timp,
proiectul de față oferă o imagine și asupra pieței hoteliere la nivel
regional, cele șase zone istorice ale țării având propriul clasament. n
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Dispenserele Prija reduc costurile hotelierilor cu până la 80%!

Dispenser cu şurub sau adeziv

Săpun lichid Prija, 380 ml
cu dispenser şi pompă
Gel de duş şi sampon Prija,
380 ml cu dispenser şi pompă
Şampon Prija 380ml
cu dispenser şi pompă
Gel de duş revitalizant Prija, 380 ml,
cu dispenser şi pompă
Loţiune de corp Prija, 380 ml,
cu dispenser şi pompă
Balsam Prija, 380 ml,
cu dispenser şi pompă

Preţ dispenser*
Plastic (lei) Inox (lei)
33

63

Preţ refill
380ml pentru
dispenser**(lei)
8,48

Numărul de nopţi
acoperite raportate
la o camera dublă
55

33

63

8,48

17

33

63

8,48

28

41

71

15,96

28

39

67

13,25

25

43

73

18,9

40

*și ** Prețurile nu includ TVA.

Echipa Cosmetice Hotel vă stă la dispoziție la mobil: 0759101203,
email: support@cosmeticehotel.com, web: www.cosmeticehotel.com
Cosmetice Hotel SRL, Brașov, comuna Sânpetru, Str. Meschendorfer nr. 394
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Interviu - Calin Ile

NU MAI PUTEM
CONTINUA FĂRĂ
SĂ NE PROMOVĂM
DESTINAȚIILE
Anul 2022 va fi, cu siguranță, mai bun decât
2021, fiind previzionată o creștere de
minimum 25% față de anul 2021, însă
recuperarea pierderilor suferite în
ultimii doi ani va fi îngreunată de
majorarea prețurilor la energie și
presiunea pe forța de muncă,
consideră Călin Ile, Președinte
Federația Industriei Hoteliere din
România. Totuși, aceste mari
provocări vin la pachet și cu
perspective optimiste, ca urmare a unor
proiecte anunțate recent, precum înființarea
OMD-urilor, care pot impulsiona creșterea
investițiilor și a numărului de turiști.
Având în vedere situația generată de pandemie, cum apreciați
evoluția pieței în 2021 versus 2020? Ce credeți că a stat la baza
rezilienței hotelierilor?
Dacă ne uităm la datele statistice ale anului 2021, vedem că
evoluția pieței a fost una pozitivă, înregistrând o creștere de 43%
față de 2020. Totuși, față de 2019 suntem încă departe, mai exact
cu 31% mai jos în ceea ce privește numărul de înnoptări. Reziliența
hotelurilor s-a bazat, în primul rând, pe utilizarea tuturor
resurselor posibile, atât interne, cât și externe. Apoi, măsurile dure
pe care majoritatea hotelierilor au fost nevoiți să le ia, precum
disponibilizări sau închideri temporare de unități, au reușit să
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salveze anumite businessuri în această perioadă. Nu în ultimul
rând, anumite măsuri de sprijin luate de autorități, măsuri pentru
care noi am luptat, au fost eficiente și au ajutat la păstrarea multor
afaceri din domeniu. Ne referim la Schema Horeca 2, în primul
rând, la măsurile de sprijin pentru forța de muncă, Măsura 2 de
sprijin, IMM invest ori anularea parțială a impozitului specific.
Cum a reconfigurat contextul din ultimii doi ani strategiile
hotelierilor locali? Dar ale marilor lanțuri?
Pentru operatorii independenți, noua strategie a însemnat o
implicare și mai activă în zona operațională din partea
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proprietarilor. A fost nevoie de o atenție sporită pentru toate
operațiunile și este de înțeles atunci când afacerea în care ai investit
bani și suflet este în pericol. De cealaltă parte, lanțurile
internaționale încearcă să-și vândă mai bine avantajele competitive
pe care le au în piață și să-și mărească portofoliul prin extindere în
special în zona de leisure, care până acum era o opțiune secundară.
Care sunt previziunile pentru 2022? Ce va impulsiona revenirea
pieței, dar și recuperarea pierderilor?
Anul 2022 va fi, cu siguranță, mai bun decât 2021, întrezărim
speranțe că vom ieși încet-încet din pandemie și atunci turismul își
va reveni. Estimăm că vom avea o creștere de minim 25% față de
anul 2021, ceea ce reprezintă un nivel de aproape 26 milioane
înnoptări, apropiat de nivelul din 2019, și anume cca 29,87
milioane înnoptări. Ar mai rămâne aproximativ 15% de recuperat,
ceea ce cu siguranță se va întâmpla în 2023.
Apetitul consumatorilor de servicii turistice este ridicat și este
normal să fie așa, după doi ani de frustrări. În plus, mulți au
economisit în această perioadă și, în ciuda inflației, există resurse
pentru a finanța o cerere importantă pentru turism. Cât despre
recuperarea pierderilor, va trebui să mai așteptăm, deoarece, în
ciuda restructurărilor făcute de hotelieri și a creșterii numărului de
turiști, majorarea prețurilor la energie și presiunea pe forța de
muncă vor însemna provocări imense pentru noi în perioada
imediat următoare.
Dacă ne raportăm la turismul de business, care sunt perspectivele
în acest segment?
Imediat ce restricțiile sanitare vor fi ridicate, oamenii vor începe să
călătorească tot mai mult și pentru afaceri. Mă bazez pe faptul că
nevoia de socializare directă și de contact personal în afaceri s-a
dovedit a fi extrem de importantă, iar cea mai bună dovadă în
acest sens o reprezintă căderea puternică la burse a companiilor
care au furnizat soluții de videoconferințe în pandemie. Nu spun
că nu va mai exista conceptul de remote work sau videoconferințe,
spun doar că lumea își dorește tot mai mult să revină la
evenimentele și deplasările din perioada pre-pandemie.
Având în vedere aceste perspective optimiste, care ar trebui să fie
prioritățile operatorilor din industrie, pe termen scurt? Ce
recomandări aveți?
Recomandările mele sunt clare:
• Aveți grijă de oamenii buni din echipă, trimiteți-i la cursuri,
investiți în educația lor și plătiți-i pe măsura performanțelor lor.
• Investiți în digitalizare și sustenabilitate, astfel încât tendințele
actuale în turism să aducă eficiență și agilitate afacerilor voastre.
• Faceți un marketing profesionist, bine targetat pe segmentele vizate.
• Afiliați-vă în structurile patronal-profesionale care vă pot susține
interesele, începând cu managementul destinației, organizarea de
evenimente, promovare, lobby sau orice altceva care pentru un
hotel individual e prea costisitor, dar în colectiv poate da rezultate.
Va rămâne Capitala polul de atracție pentru investitori? În țară, ce
regiuni au potențial și pentru ce tip de hoteluri?
Răspunsul este da, Bucureștiul va continua să atragă cele mai multe
investiții, dar să urmărim cu atenție dezvoltarea unor orașe precum
Brașov, Timișoara, Cluj sau Oradea. De asemenea, destinațiile de
leisure devin mai interesante și, dacă am reuși să extindem sezonul este o prioritate pentru România -, am vedea mult mai multe
investiții atât la munte, cât și la mare sau în segmentul balnear.
Legat de tipul de operare, cred că va exista o ofensivă în extindere
din partea lanțurilor, dar și o reacție de rezistență a investitorilor
în a menține controlul asupra propriilor afaceri. Drept urmare,
întrevăd o creștere consistentă a contractelor de tip franciză și nu
a celor de management.

hoteluri
de business

Luând în considerare schimbările intervenite în comportamentul
turistic, ce tip de proiect hotelier ar avea succes pe termen mediu?
Hotelurile noi vor urmări cu mare atenție să fie mult mai eficiente
energetic, sustenabilitatea noilor clădiri va fi cuvântul cheie. Vor
căuta să digitalizeze tot ce se poate, pentru a acoperi noile cerințe
ale turiștilor, dar și pentru a compensa lipsa personalului calificat.
De asemenea, vor căuta să includă atracții de tip nou, astfel încât
să acopere cerințele noi, de co-working sau de lifestyle. Nu e ușor
să le combini pe toate, dar cine va găsi mixul potrivit între acestea
va avea de câștigat.
Cum apreciați implicarea autorităților în susținerea industriei,
în ultimul an? Care ar fi cele mai importante și benefice
măsuri luate?
Cred că apariția Alianței pentru Turism a fost un lucru foarte
bun, care a făcut ca relația noastră cu autoritățile să devină una
mai profesionistă. Criza și presiunea pusă de noi, ca structuri
patronale, a făcut ca turismul să fie prezent mai des în discuțiile
guvernanților, iar unele decizii ne-au ajutat. Însă, încă suferim
din punctul de vedere al calității actului de guvernare în turism.
Lipsa unor politici publice coerente, cu viziune pe termen mediu
și lung, lipsa unor specialiști care să consilieze decidenții, lipsa
unor date relevante sau a unor studii consistente ne determină,
deocamdată, să nu vorbim de realizări, ci doar de potențial. Dar
repet, faptul că stăm la masă cu autoritățile reprezintă un lucru
bun, care ne dă speranțe.
S-a discutat din nou despre înființarea
Organizațiilor pentru Managementul Destinației.
Cum vedeți materializarea acestor proiecte?
Este cerința numărul unu pe care mediul de
afaceri din turism și-o exprimă pentru anul 2022.
Nu mai putem continua fără să ne promovăm
destinațiile, iar OMD sunt cele mai eficiente
structuri care pot face acest lucru, au dovedit-o,
în timp, peste tot în lume. Mai mult, cerințele
PNRR sunt de a concretiza aceste OMD în cursul
anului 2022, prin finalizarea legislației aferente
și operaționalizarea primelor 8 structuri de tip
OMD. Trebuie, însă, să găsim acel mod de
legiferare și funcționare care să aducă avantaje
pentru destinația în sine, interesul general e
primordial aici și nu interesele individuale ale
autorității locale sau a unor diverse persoane,
companii sau sectoare din acea destinație.

‘

Prin intermediul OMD se va ieși
pe piețe noi, se vor organiza
evenimente, se va îmbunătăți
imaginea de destinație și se va
câștiga o mai mare încredere din
partea turiștilor de business.

Care va fi contribuția OMD-urilor asupra dezvoltării turismului
românesc? Care va fi impactul asupra turismului de business?
Credem că impactul OMD se vede deja în anumite destinații unde
ele funcționează, chiar dacă într-o formă puțin structurată și
bazată prea mult, poate, pe bunul simț și profesionalismul unor
oameni de bună credință de acolo. Mă refer la Sibiu și Oradea, în
principal. Noi trebuie să facem ca mecanismul să funcționeze mai
puțin dependent de voința politică sau de existența unor
voluntari, trebuie să funcționeze într-un mod formal și bine
legiferat, fără a lăsa loc la interpretări. Dacă acest lucru se va
întâmpla, credem că în scurt timp, 3-5 ani, vom vedea o creștere
suplimentară de minim 20% față de restul țării în destinațiile care
implementează OMD, cu o creștere a investițiilor și a numărului de
turiști din zonele respective.
Turismul de business va beneficia în egală măsură, pentru că prin
intermediul OMD se va ieși pe piețe noi, se vor organiza
evenimente, se va îmbunătăți imaginea de destinație și se va
câștiga o mai mare încredere din partea consumatorilor de turism
de business. n

07

Interviu - Ray Iunius

‘

Este clar că industria se va
consolida și mai mult. Iar pentru
a atinge nivelul de calitate pe
care-l dorim, nu putem decât să
investim major în educație.
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PANDEMIA A ACCELERAT
TENDINȚELE DEJA EXISTENTE
Agilitatea și reziliența vor fi cuvintele cheie în urma crizei sanitare,
crede Prof. Dr. Ray Iunius, CEO Winsedswiss Education Group (WEG).
De acești doi factori depinde puterea de dezvoltare a companiilor din
industrie care, totodată, ar trebui să-și echilibreze investițiile între
mai multe segmente de piață dacă își doresc să rămână relevanți. Iar
în materie de servicii, „autenticitatea experienței” va face diferența
între operatorii de turism.
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Pentru început, în deja al treilea an al pandemiei, ce credeți că s-a schimbat
definitiv în turismul românesc?
Pandemia nu a adus nimic nou în turismul românesc sau internațional, ci a
accelerat tendințe deja existente. S-a dezvoltat mult turismul național și
acest trend va rămâne o tendință permanentă și după pandemie. Multe
destinații își vor găsi turiști loiali, care vor reveni. Acest lucru nu înseamnă că
turiștii străini nu vor reveni și ei. Un alt trend important îl reprezintă atenția
sporită a turistului pentru normele de igienă și pentru calitatea serviciilor,
deoarece fiecare turist a cercetat cu mai multă atenție destinația unde dorea
să ajungă, având mai mult timp să o facă și mai multe surse de informare.
Apropo de aceste surse, s-a investit mult în promovarea digitală a locațiilor,
ca urmare a activității enorme dezvoltate în spațiul online.
În materie de servicii, cum arată ofertele unităților turistice acum?
Care sunt tendințele în acest aspect și ce ar trebui îmbunătățit?
Probabil că ne-am întors mult spre natură, spre turismul cultural, etnic,
local, spre ceea ce putem învăța dintr-o excursie și în special pe
autenticitatea experienței care ne-a fost oferită de locația respectivă. Din
păcate, în același timp, s-a accentuat migrarea forței de muncă spre alte
sectoare care au avut mai puțin de suferit. Au plecat oameni calificați, dar și
tineri care au fost dezamăgiți de condițiile precare existente în turismul
„pandemic”. S-a intrat într-un cerc vicios, în care investițiile în formarea
profesională s-au diminuat și mai mult, operatorii găsindu-se la limita de
subzistență. Cred că cea mai teribilă criză pe care o trăim în lume în acest
sector, însă cu predilecție în România, este criza forței de muncă din
domeniu. Aceasta nu a contribuit la o mărire a calității serviciilor, ci, cum era
de așteptat, la o diminuare drastică a acesteia. Cinic vorbind, s-a făcut și un
fel de curățenie în piață, deoarece operatorii slabi au dispărut efectiv.
Vorbind de segmentul de business, cum credeți că au reușit hotelierii să se
mențină pe linia de plutire?
Acest segment a fost poate cel mai direct lovit în special din cauza
harababurii decizionale, dar și a unor restricții uneori inutile și a fricii de a
călători în scop profesional. Multe organizații importante au interzis complet
voiajele de business. Nu numai evenimentele corporate au suferit enorm, ci
și cele private. Mai grav e că nu pandemia în sine a fost cauza, ci măsurile
luate de autorități și propaganda din media. Consecința directă nu e numai
scăderea cifrei de afaceri, ci și pierderea oamenilor care nu se mai întorc în
sector. Ca să răspund clar la întrebare, foarte mulți dintre operatorii hotelieri
care au rămas pe linia de plutire sunt cei care au avut posibilitatea să
compenseze această activitate cu altele ce au putut fi menținute.
Continuă Bucureștiul să fie „inima” turismului de business sau se dezvoltă
și alte zone?
Cu siguranță, răspunsul este un „da” la ambele întrebări. În aproape orice țară
din lume, capitala este destinația principală pentru turismul de afaceri, chiar
și atunci când capitala este numai centrul politic, nu și cel economic, cum
sunt spre exemplu Berna vs Zurich în Elveția. Odată cu creșterea economică,
se dezvoltă, evident, și alte mari orașe precum Cluj, Timișoara, Brașov, Sibiu
etc. Problema este că lanțurile hoteliere s-au concentrat cu predilecție în
București, iar brandurile internaționale de cinci stele sunt aproape inexistente
în provincie, cel puțin deocamdată. Cred că odată ce Bucureștiul va ajunge la
o oarecare saturație a ofertei, iar economia din provincie va înflori simțitor,
Clujul fiind un bun exemplu în acest sens, va urma o perioadă bună de
investiții în provincie, în hoteluri de cinci stele ale brandurilor de prestigiu.
Care este la momentul actual segmentul mai puțin dezvoltat în materie de
turism local? Unde există cel mai mare potențial de exploatare?
Consider că dacă nu vom asista la un nou crash economic major cu impact
direct în piața imobiliară și implicit în industria hotelieră, vor apărea și se vor
dezvolta branduri de lux, cunoscute internațional, în provincie. Vom asista și
la o revigorare a turismului balnear, întrucât există o cerere din ce în ce mai
mare pe acest segment, iar potențialul României în acest domeniu este
enorm și insuficient exploatat. Va crește în continuare și turismul tematic,
precum cel gastronomic, viticol etc.
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Cum este percepută „ospitalitatea” în rândul românilor și cât de
importantă este educarea personalului în interacțiunea cu oaspeții?
În toamna anului trecut, am realizat un sondaj național privind percepția
românilor asupra industriei serviciilor și a ospitalității din România, la care
au participat 1.201 de respondenți. Pe o scală de la 1 la 5 (unde 1
reprezintă calitate slabă, iar 5 notează calitatea înaltă), 76% dintre
respondenți au acordat notele 3 și 4 românilor privind ospitalitatea, iar
68% dintre respondenți au acordat tot notele 3 și 4 calității serviciilor din
turismul românesc. Așadar, ospitalitatea este percepută mult sub nivelul
pe care al trebui să-l atingă, iar meseriile din ospitalitate nu se bucură nici
acestea de renumele pe care l-ar merita. De ce l-ar merita? Pentru că
oamenii care lucrează în acest domeniu sunt producători direcți de
momente de fericire. Pentru a atinge nivelul de calitate pe care-l dorim, nu
putem decât să investim major în educație.
Ce lecție ar trebui să fi învățat orice operator din turism sau ospitalitate în
urma crizei sanitare?
Diversificare pe cât posibil! Așa cum au procedat multe restaurante,
dezvoltând livrarea la domiciliu, investitorii trebuie să-și echilibreze
investițiile între mai multe segmente de piață. După o lungă perioadă
destul de calmă, fără crize majore, fără războaie și alte cataclisme, intrăm
probabil într-o perioadă mult mai instabilă, în care agilitatea și reziliența
vor fi cuvinte cheie. Românii au o mare putere de a se adapta (câteodată
poate prea mare...) și de a fi flexibili, însă au o lipsă majoră de apetență în a
structura și planifica din timp propria activitate. Nici mediul socioeconomic nu ajută prea mult și așa se explică, poate, de ce oameni care nu
prea performează în țară, sunt foarte buni în străinătate, unde intră într-un
mediu bine organizat. Pentru firmele mari este obligatoriu să se
obișnuiască cu folosirea scenariilor, a „stress testelor”, a unui management
mai bine structurat și, în special, a dorinței continue de perfecționare.
Se spune că orice criză are oportunitățile sale. Cine credeți că vor fi
câștigătorii în urma actualei crize?
Răspunsul este destul de cinic, din nou, pe măsura crizei prin care am
sau o vom (?) trece: câștigătorii sunt cei care au avut și au rezerve
financiare să rămână în picioare după furtună. Este clar că industria se va
consolida (în sens de concentrare) și mai mult, deoarece mulți vând și ies
din piață, iar alții au profitat și profită de ocazie să cumpere la prețuri
acceptabile. Să nu uităm că piața hotelieră e deținută astăzi, în mare
parte, de investitori structurali, de grupuri de investiții care iau decizii la
rece - ne place sau nu - bazate pe cifrele din tabelele excel și mai puțin
dintr-un mare spirit ospitalier. De asemenea, să nu uităm că în
perioadele de criză profită oportuniștii (nu neapărat în sens peiorativ) și
cei care se găsesc în pole position.
Ce sfat ați da operatorilor din România în ceea ce privește educația în
domeniul turistic și cel ospitalier?
Am renunțat demult să dau sfaturi. Constat însă o descreștere alarmantă
a inteligenței în lume, iar din România să nu uităm că milioane de
oameni au plecat și nu cred au fost numai dintre cei mai puțin pregătiți.
Poate că împreună cu smartphone-ul și/sau cu calculatorul formăm un
binom inteligent, mai puternic ca oricând, însă creierul nostru, singur,
fără ajutor artificial, devine din ce în ce mai puțin inteligent. Nu mai citim
cărți, nu mai știm aproape să scriem de mână și mulți nu mai știu nici să
facă o simplă înmulțire. Acum, în pandemie, rețelele sociale au
demonstrat cu prisosință acest fapt. Am întrebat un prieten, director de
hotel de cinci stele, pe ce criterii recrutează personal. Mi-a răspuns: „să
aibă măcar o mână și două picioare”. Astăzi nu mai trebuie să vină
nimeni să spună cât de importantă este educația, deoarece acum o
constată toți singuri, când se bat să-și țină și să-și atragă oameni de
calitate. Parafrazând un mare scriitor, „unde educație nu e, nimic nu e”.
Să nu uităm că azi o meserie bine învățată e mai mult decât o brățară de
aur. E un pașaport pentru o viață mai bună. Indiferent în ce țară te afli
sau sub ce regim politic, cunoștințele și experiența ta într-un anumit
domeniu sunt cel mai de preț capital. n
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Interviu - Dumitru Luca

INDUSTRIA
ARE NEVOIE DE
CONSOLIDAREA
PRODUSELOR
TURISTICE
Ultimii doi ani au făcut ca agențiile de turism să devină mult mai flexibile, adaptarea
fiind și de această dată cuvântul cheie. Ce înseamnă concret acest lucru? Dumitru
Luca, Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism și Director General
Corali Holidays, spune că agențiile au regândit strategiile de business, s-au concentrat
pe destinații noi sau inedite și au gândit pachete noi pentru turiști. În opinia sa, odată
încheiată pandemia, turismul românesc își va reveni în forță din 2023.
Cum a evoluat oferta operatorilor hotelieri și ce servicii credeți că
vor fi menținute pe termen lung?
În primul rând, deși au fost cei mai dificili doi ani din istoria
turismului românesc, pot spune că s-a menținut și chiar a crescut
pe alocuri calitatea serviciilor. Deoarece turiștii români caută
structuri de cazare de calitate, indiferent de clasificare. Sunt
probleme mari cu personalul angajat, deoarece mulți angajați s-au
reprofilat în alte domenii de activitate, mai ales în 2020, care a fost
un an dramatic și cu multe provocări pentru hotelieri, dar mai ales
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pentru agențiile de turism, care au lucrat la foc continuu,
reprogramând ori rerutând turiștii. Ofertele au devenit mai
flexibile și cu mai multe posibilități de anulare. Au apărut și
asigurări pentru turismul intern, mai ales că nimeni nu avea de
unde să știe dacă nu este depistat pozitiv Covid cu câteva zile
înainte de plecarea în concediu. Sunt convins că vor avea de
câștigat serviciile de calitate și hotelierii care colaborează cu
agențiile de turism și care știu, pe de altă parte, să-și respecte
clienții. Vor avea de pierdut, la polul opus, cei care țin deschis din

Top50

Interviu - Dumitru Luca
inerție, fără a oferi calitate sau plus valoare. Să nu uităm că dorim
să primim turiști străini. Ne bucură că au fost reintroduse
voucherele de vacanță, și aici ANAT a avut un rol esențial, alături
de ceilalți parteneri din Alianța pentru Turism și din întreaga
industrie. Aceste vouchere reprezintă o gură de oxigen pentru
operatorii hotelieri din țara noastră, însă, evident, vor avea de
câștigat cei care oferă calitate și care își respectă partenerii.

‘

Avem nevoie de
consolidarea unor
produse turistice și
de voință politică la
nivel înalt pentru
susținerea turismului,
dar și pentru crearea
unui real parteneriat
public-privat.

Cum au evoluat tarifele pe perioada pandemiei?
Tarifele au crescut, dar mult sub ritmul creșterii
prețurilor la utilități. Putem vorbi de o creștere de 10%,
maxim 20%. Observăm cu toții că, până la urmă,
costurile vieții de zi cu zi au crescut foarte mult în
România. Să nu uităm că hotelierii au fost și nevoiți să
țină închis luni de zile, să-și diminueze capacitatea de
cazare și să investească pentru conformarea cu regulile
de securitate și de igienă.
Dacă vorbim despre turismul de business, cum s-au
modificat ofertele?
Turismul de business și de evenimente a avut mult de
suferit. Cel mai mic grad de ocupare l-au avut hotelurile de
business din marile orașe. Inclusiv cu ocazia Sărbătorilor
de iarnă, multe au fost închise sau cel puțin nu au organizat
evenimente, deoarece orașele mari au fost cele mai evitate.
Doar când și când, în perioadele „verzi”, au mai avut loc
evenimente și întruniri mici sau medii. Turismul de afaceri
și de evenimente are nevoie de predictibilitate, iar un
eveniment nu poate fi organizat, anunțat și pregătit doar cu
o lună înainte. Pe de altă parte, mai toate marile orașe din
România sunt atractive pentru turismul de business, atunci
când putem vorbi de așa ceva.
Care sunt cele mai mari provocări pentru turismul de incoming?
Decizia recentă a autorităților de a renunța la lista țărilor cu
risc epidemic este extrem de binevenită și apreciem
deschiderea lor. Noi, la ANAT, am militat de luni de zile pentru
renunțarea la această listă și pentru aplicarea regulilor pentru
fiecare individ în parte. Această decizie va sprijini mult și
incoming-ul, deci atragerea turiștilor străini. Să nu uităm că
sunt turiști care s-au vaccinat cu vaccinuri nerecunoscute de
către Uniunea Europeană sau care nu s-au vaccinat. Cât timp
efectuează un test înainte de plecarea către România,
dovedind că nu au Covid, de ce să nu-i primim, așa cum
procedează multe alte țări turistice din UE dar și de pe alte
continente? Pentru un incoming solid avem nevoie de
promovare cât mai susținută care să înceapă... ieri. Rezultatele
se văd în timp, niciodată peste noapte. Participări la târguri
internaționale de turism, conferințe, caravane și workshopuri
organizate în țările țintă, invitarea agenților de turism și
jurnaliștilor și bloggerilor influenți în România, reclame în
presă și pe social media. Apoi, avem nevoie de consolidarea
unor produse turistice și de voință politică la nivel înalt pentru
susținerea turismului, dar și pentru crearea unui real
parteneriat public-privat.
În privința turiștilor străini, care sunt zonele cele mai atractive?
Ce ar putea îmbunătăți operatorii pentru a avea oferte potrivite?
La ora actuală, cel mai mult atrag circuitele culturale și tematice
ale României, urmate de stațiunile balneoclimaterice și de city
break-uri. Însă putem mult mai mult. Operatorii turistici trebuie
să fie cât mai creativi, să creeze produse turistice și să aibă cât
mai multe parteneriate cu touroperatorii din țările de unde
dorim să atragem turiști. Însă, repet, pentru așa ceva este
nevoie de o implicare mult mai mare a statului. Avem ceva

12

semnale pozitive din acest punct de vedere, însă vom vedea în
următoarea perioadă, cu precauția necesară.
În materie de cazare, există segmente care nu sunt acoperite de
operatorii din România? Unde există potențial de creștere?
Avem nevoie de mai multe hoteluri mari în regiuni precum
Moldova sau Transilvania, și nu doar în marile orașe. Cele mai
mari concentrări de structuri de cazare sunt pe Litoral, pe
Valea Prahovei, în județul Brașov și câteva orașe mari. De
asemenea, avem nevoie de cât mai multe structuri de cazare
mai mici, dar cu anumite tematici: conace, cu spa și welness,
cu facilități de întruniri și conferințe etc. Însă contează și
cantitatea, dar și calitatea. Până la urmă, datorită concurenței
poate crește și calitatea.
Raportat la 2019-2020, cum s-au schimbat cerințele turiștilor?
Turiștii au rezervat mai ales pe ultima sută de metri din cauza
nesiguranței generate de pandemie. Observăm acum o ușoară
creștere a rezervărilor tip early booking, la care peste 55% dintre
români apelau în perioada post pandemică, cel puțin pentru
sezonul estival, pentru destinații precum Grecia, Turcia, Bulgaria,
Spania ori litoralul românesc. Pe de altă parte, turiștii au optat
pentru regiuni și destinații verzi, cu mai puține restricții. S-a
observat creșterea mare a rezervărilor pentru Egipt sau pentru
anumite destinații exotice, precum Zanzibar, Maldive sau
Republica Dominicană. Iar pentru turismul intern, mai mulți
români au căutat structuri de cazare de calitate și mai izolate, mai
mici, în zone de turism rural sau stațiuni montane și balneare.
Unica excepție a constituit-o litoralul românesc, unde românii șiau păstrat obiceiul de a merge, respectând, mai mult sau mai
putin, măsurile impuse de pandemie.
Cum s-au modificiat strategiile agențiilor de turism față de
începutul lui 2020?
Agențiile de turism au devenit mult mai flexibile. Așa cum au
devenit majoritatea clienților lor sau a partenerilor. Au fost ani
extrem de dificili, cu mari provocări. Mă bucură că marea
majoritatea a agențiilor a dat dovadă de maturitate și a
supraviețuit, chiar dacă acestea și-au restrâns activitatea. În plus,
pot spune că agențiile au devenit și mult mai inovatoare, multe
dintre ele concentrându-se pe destinații noi sau inedite ori mai
ales pe produse noi.
Cum a evoluat cererea pentru turismul intern pe parcursul lui 2021?
A fost în creștere față de 2020, dar în niciun caz nu a ajuns la
nivelul anului 2019, poate cu excepția litoralului. Mă bucură că
mulți români au redescoperit destinația România, atât din cauza
restricțiilor de călătorie, cât și datorită voucherelor de vacanță.
Însă vorbim de ani atipici. Românii au dorința de a călători extern
și e și normal, nu putem să-i ținem în țară cu forța. Important este
cum îi determinăm ca, în paralel, să călătorească și în propria țară
și, mai ales, cum să atragem cât mai mulți turiști străini.
Cât va dura până când turismul local va reveni la nivelul de
dinaintea pandemiei?
Cu un optimism ponderat, pot spune că, peste cinci ani, turismul
românesc va cunoaște o perioadă foarte bună, de creștere
constantă. Aceasta dacă nu va interveni o altă „surpriză”
neplăcută, deoarece turismul este subiectiv, sensibil, depinde de
mulți factori socio-politici. O pandemie, o calamitate naturală, un
război, o schimbare de regim, pot influența mult negativ turismul.
Cred că dacă în acest an vom scăpa de pandemia Covid-19,
turismul românesc va începe să-și revină în forță de anul viitor, iar
incoming-ul se va face serios simțit din 2024. Dar pentru asta
trebuie să ne și mișcăm de pe acum. Atât public, cât și privat. n
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Interviu - Cristi Moga

PIAȚA LOCALĂ
CONTINUĂ
SĂ OFERE
OPORTUNITĂȚI
DE DEZVOLTARE
Bucureștiul continuă să ofere
oportunități de dezvoltare a
segmentului super-lux, încă slab
acoperit, mari branduri
internaționale din această
categorie nefiind încă prezente.
În același timp, mizând pe
consolidarea poziției sale ca
important hub de business în SEE,
Capitala oferă încă potențial
pentru dezvoltarea unor hoteluri
în apropierea zonelor de birouri
existente și viitoare. Sunt doar
câteva dintre perspectivele de
piață oferite de către Cristi Moga,
Head of Capital Markets Cushman
& Wakefield Echinox.
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După un 2020 marcat de o scădere masivă a tranzacțiilor pe piața
hotelieră, cum arată primele estimări pentru 2021?
Piața tranzacțiilor cu active hoteliere a dat ușoare semne de revenire în
2021, la nivel național fiind vândute proprietăți cu o valoare cumulată de
circa 50 de milioane de euro. Aproximativ 40% din acest volum a fost
înregistrat în București, unde putem vorbi de o dublare față de anul
precedent. Cu toate acestea, tranzacțiile au vizat în special hoteluri mici,
uneori distressed, care au fost vândute la valori reduse, având nevoie de
investiții semnificative în renovare.
În ceea ce privește performanţa hotelieră, cum a evoluat gradul mediu
de ocupare pe parcursul lui 2020? Dar în 2021?
În 2020, gradul de ocupare a atins cel mai scăzut nivel, de 5,1%, în luna
mai, din cauza restricțiilor guvernamentale privind hotelurile și
călătoriile. Odată cu relaxarea restricțiilor, gradul de ocupare a început
să crească în perioada de vară, atingând cel mai înalt nivel (17%) în
septembrie 2020, înainte de a începe să scadă din nou ca urmare a celui
de-al doilea val de infectari cu COVID-19.
În 2021, rata medie de ocupare a hotelurilor din București a fost de
32,1%, reprezentând o creștere de 77,7% față de 2020, acesta fiind cel
mai mare avans înregistrat în rândul capitalelor din Europa Centrală și
de Est (Bratislava, București, Budapesta, Praga, Sofia și Varșovia), potrivit
studiului Hotel Operator Beat realizat de Cushman & Wakefield.
Se consideră că piața hotelurilor de business este încă subdezvoltată.
Care ar fi potențialul său în viitorul apropiat?
Segmentul de business al industriei hoteliere a fost afectat sever de
pandemie, numeroase întâlniri fizice fiind înlocuite de video conferințe.
Din această cauză, la nivel general, credem că turismul de leisure își va
reveni mai rapid decât cel de business. Referindu-ne la București, stocul
hotelier este în prezent în foarte mare măsură concentrat în zona
centrală, pe axul Unirii – Universitate – Piața Romană, și mai puțin în
marile poluri de birouri, precum Floreasca, Pipera sau Politehnica. În
acest context, mizând pe consolidarea poziției Bucureștiului ca cel mai
important hub de business din regiunea SEE, vedem încă potențial
pentru dezvoltarea unor facilități hoteliere în apropierea zonelor de
birouri existente și viitoare.
Bucureștiul concentrează cele mai multe hoteluri de 4 și 5 stele.
Mai există potențial de dezvoltare pentru acest segment?
Uitându-ne la stocul existent, segmentul de 4 și 5 stele este dominant la
nivelul Bucureștiului, reprezentând aproximativ 75% din capacitatea de
cazare la nivelul orașului. Cu toate acestea, cu mici excepții, consider că
segmentul de super-lux este slab acoperit, drept dovadă că marile
branduri internaționale din această categorie nu sunt prezente local. De
cealaltă parte, credem că mai este loc și pe segmentul smart-affordable,
care să vină în întâmpinarea turiștilor de city-break care văd în București
o destinație interesantă la prețuri convenabile.
Marile lanțuri hoteliere au început să se extindă în țară. Ce zone ale
țării/orașe vor atrage, în continuare, interesul investitorilor?
Cushman & Wakefield a realizat un sondaj în rândul a peste 30 de
operatori prezenți deja sau interesați să se extindă în CEE, inclusiv în
România, cu privire la planurile pe care le au în perioada următoare.
Rezultatele sondajului au arătat că Bucureștiul este o piață atractivă și
foarte atractivă pentru 58% dintre operatorii intervievați. Important de
menționat că sondajul a relevat că jucătorii care au părăsit piața la un
moment dat sunt foarte interesați să reintre în București. Cluj-Napoca
este o altă piață țintă pentru operatorii din industria ospitalității,
jumătate dintre respondenți exprimându-și interesul pentru acest oraș,
una dintre piețele secundare cu cea mai rapidă dezvoltare din România.
Atractivitatea tot mai mare a orașului stârnește interesul marilor lanțuri
hoteliere. Majoritatea respondenților sunt mărci de renume
internațional dintre care unele nu sunt încă prezente în Cluj-Napoca sau

hoteluri
de business

în alte orașe din România. Alte orașe din România menționate de
operatorii din studiu drept piețe țintă sunt Iași, Constanța și Brașov. Este
important de subliniat faptul că Brașovul devine o piață hotelieră destul
de dinamică, având în vedere vitoarele proiecte anunțate până în 2023,
care vor totaliza circa 660 de camere aparținând atât unor lanțuri
internaționale, cât și locale.
Odată cu pandemia, multe proiecte au fost amânate. Care sunt
perspectivele de finalizare a proiectelor aflate în derulare?
Într-adevăr, o serie de proiecte au fost temporizate din cauza pandemiei,
sectorul hotelier fiind printre cele mai afectate în perioada restricțiilor.
Cu toate acestea, pe fondul ridicării treptate a restricțiilor, am constatat
deja reluarea activității pe mai multe șantiere, atât în București, cât și în
orașele regionale.
Care ar fi, acum, cele mai mari provocări cu care se confruntă
investitorii și hotelierii?
Cea mai mare provocare a sectorului rămâne în continuare
impredictibilitatea cu privire la evoluția situației pandemice, deși
acum sentimentul general este unul de optimism, impresia
generală fiind că ce a fost mai greu a trecut. Pe de altă parte, la fel
ca întregul sector imobiliar, și industria hotelieră se confruntă cu o
creștere a costurilor la utilități și materiale de construcție, precum
și cu dificultăți în atragerea forței de muncă. Nu în ultimul rând,
accesul la finanțare este o altă provocare, băncile fiind prudente
atunci când vine vorba de creditarea sectorului.
Se observă un interes crescut pentru proiectele tip resort,
care includ facilități pentru evenimente de business.
Ce oportunități sunt pe acest segment?
După doi ani de pandemie și având perspectiva adoptării unui
model de lucru hibrid pe scară extinsă, credem că evenimentele de
tip team building sau evenimente informale pentru clienți vor
reprezenta o soluție tot mai accesată de către companii pentru a
lua contact cu angajații și colaboratorii dincolo de ecranul
monitorului. Din acest punct de vedere, piața nu este extrem de
ofertantă în prezent, deși România beneficiază de un cadru natural
în care pot fi organizate activități diverse, de la schi și golf, la
sporturi nautice.

‘

Îmbunătățirea
infrastructurii, care
se traduce printr-o
creștere a mobilității,
este principalul
element care va
impulsiona sectorul
turistic, alături de
creșterea puterii
de cumpărare.

Ce tip de proiect hotelier lipsește în acest moment de pe piața locală?
Așa cum spuneam, segmentul de super-lux este slab reprezentat la
nivelul Bucureștiului, iar zona de resorturi situate în destinații cu un
cadru natural deosebit are în continuare un mare potențial de
dezvoltare. Aș putea da exemplu zona domeniului schiabil Transalpina Voineasa, la poalele căreia se întinde lacul Vidra, o zonă spectaculoasă,
dar cu o ofertă de cazare insuficientă și, în unele cazuri, inadecvată.
Cum arată, în acest moment, estimările și perspectivele privind
redresarea pieței hoteliere?
Majoritatea operatorilor se așteaptă ca piețele din Europa Centrală și de
Est, inclusiv România, să își revină complet în 2024, iar recuperarea în
zonele turistice și în orașele regionale ar putea fi mai rapidă decât în
orașele capitale, potrivit sondajului realizat de către Cushman &
Wakefield. Astfel, pentru aceste zone, există perspective pentru
atingerea ratelor de ocupare de dinaintea crizei până în 2023.
Ce factori pot susține dezvoltarea pieței locale și-n același timp vor
menține interesul investitorilor, pe termen scurt și mediu?
Îmbunătățirea infrastructurii, care se traduce printr-o creștere a
mobilității, este principalul element care va impulsiona sectorul turistic,
alături de creșterea puterii de cumpărare. Fie că vorbim de un aeroport
nou la Brașov sau de o autostradă, rutele rapide de circulație leagă
oameni și deschid calea unor noi investiții. n
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Interviu - Mircea Draghici

PIAȚA
CONTINUĂ SĂ
AIBĂ POTENȚIAL
PENTRU NOI
CONCEPTE ȘI
BRANDURI
Afilierea hotelurilor independente la un brand internațional, perspectiva intrării pe
piață a unor noi branduri hoteliere, precum Hyatt, dar și a apariției unor noi
concepte cum ar fi resorturile cu vile sau bungalow-uri, ar fi câteva tendințe pozitive
rezultate în urma pandemiei, potrivit lui Mircea Drăghici, CEO EST Hospitality. În
ceea ce privește dinamica industriei în viitorul apropiat, previziunile sunt optimiste:
în condiții normale, anul 2023 ar trebui să readucă nivelul veniturilor operatorilor
aproape de cel înregistrat în 2019.
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Ce schimbări a adus pandemia în strategiile marilor lanțuri
hoteliere, dar și ale hotelierilor locali, în ceea ce privește
extinderea și modul de operare?
Toată această perioadă a fost marcată de o adaptare continuă
din partea tuturor operatorilor de hoteluri. Pe de o parte, s-a
încercat păstrarea celor mai buni angajați, pentru a se asigura
continuitatea unor servicii de calitate, iar pe de altă parte, s-au
redus drastic investițiile în baza materială și s-au externalizat
unele servicii. Cred că fiecare proprietar de hotel a dat dovadă
de foarte multă creativitate în această perioadă extrem de
complicată. Un câștig important a fost și coagularea unei voci
a industriei, care a reușit să creeze o relație cu autoritățile
centrale pentru pregătirea măsurilor de sprijin pentru
industria ospitalității. Operatorii hotelieri internaționali au
conștientizat primii importanța asigurării condițiilor de
securitate medicală în spațiile de primire turistică și au venit
cu proceduri clare, care au contribuit la un climat de încredere
pentru oaspeți.
Cât privește partea operațională, a apărut un curent deosebit
de favorabil pentru afilierea hotelurilor independente, pentru
că s-a înțeles mai bine ce înseamnă avantajul distribuției și
bunele practici care însoțesc orice brand hotelier. Consider că
România are nevoie de hoteluri cu servicii de calitate în toate
destinațiile turistice. Cu excepția Capitalei și a câtorva orașe
mari, cum ar fi Cluj-Napoca, Sibiu sau Timișoara, există o mare
penurie de hoteluri care să ofere servicii apropiate de cerințele
anului 2022.
Cum apreciați interesul investitorilor pentru piața locală,
având în vedere contextul actual?
Deși e un context provocator, am primit foarte multe cereri, pe
partea de consultanță, de la investitori care doresc să dezvolte
o afacere în domeniul hotelier. Pe undeva era de așteptat acest
lucru, pentru că marile afaceri încep în perioade de
incertitudine, când apar și cele mai mari oportunități. Cine
începe acum o afacere știe că în doi-trei ani, când hotelul va fi
inaugurat, se va afla pe o pantă ascendentă, de creștere, a
tuturor indicatorilor operaționali - grad ocupare, tarif mediu
de cazare etc. -, odată cu revenirea la normalitate și
recuperarea decalajelor înregistrate.
Și când a fost criza financiară din anii 2008-2009 a fost un
trend similar, s-a apelat la servicii de consultanță pentru că
dispăruse total predictibilitatea dată de creșterea continuă a
businessului și era conștientizată nevoia de ghidare pentru a
se depăși perioada respectivă. Există un interes foarte mare
pentru investiții hoteliere, fiind deja anunțate câteva proiecte
de mare impact. As exemplifica aici proiectele DoubleTree By
Hilton Brașov, Ibis Styles Brașov, Ibis Tunari - Ilfov, Central
District Crystal Lagoon Resort - București etc. Toate aceste
proiecte au fost demarate în timpul pandemiei.
Cum vedeți piața locală, mai este loc pentru noi branduri
hoteliere? Care credeți că ar avea potențial? Va rămâne
Capitala polul de atracție?
Da, încă mai este mult loc pentru noi branduri hoteliere pe
piața românească. Mă aștept ca foarte curând să intre pe piață
și brandul Hyatt, dar și noi branduri ale altor operatori deja
prezenți în România. Apreciez că cel mai mare potențial de
creștere îl au brandurile mid-scale, de 3-4 stele, pentru că
reprezintă o investiție corelată cu serviciile care sunt și
consumate de către oaspeți. În Capitală, la momentul de față,
sunt anunțate mai multe proiecte mari pentru următorii
trei-patru ani, astfel că vom avea circa 800-1.000 de camere de
hotel noi în piață, în majoritate pe segmentele de 4 și 5 stele.

hoteluri
de business

În ceea ce privește modul de operare, ce tip de contract ar fi cel
mai avantajos în noul context de piață: de management,
franciză sau leasing?
Nu există un singur răspuns la această întrebare. Toate variantele
sunt corecte. Băncile apreciază foarte mult contractele de
management când finanțează proiecte, pentru că au certitudinea
că brandul hotelier care face și managementul știe cum să aducă
valoare adăugată acelei proprietăți. Pe de altă parte, pentru cei
care cunosc deja businessul hotelier, o franciză este cea mai bună
variantă. De asemenea, există și mulți investitori care caută
modelul de lease pentru că este cel mai ușor de înțeles din
perspectiva unui investitor care nu cunoaște acest business și
dorește o implicare cât mai redusă.
Având în vedere schimbările intervenite în comportamentul
turistic, ce tip de proiect hotelier credeți că ar avea succes acum?
Mă aștept la apariția unor concepte noi, de nișă, de tipul vile sau
bungalow-uri, care să facă parte dintr-un resort. Astfel, turiștii ar
putea sta în acest tip de structuri, care ar reprezenta un concept de
„home away from home” cu servicii incluse (housekeeping,
restaurant, terenuri de sport, activități în aer liber etc.), în
siguranță și securitate.
Ce considerați că lipsește de pe piața locală, la nivel
de ofertă hotelieră?
Ar mai fi mult loc pe piață, pentru dezvoltarea unor concepte și
proiecte diverse. De exemplu, încă nu au apărut conceptele tip
„serviced-apartments” și „branded residential”. Și cred că a venit
momentul oportun, iar piața este destul de matură pentru ca
astfel de investiții să apară și în România.

‘

Piața locală continuă să aibă un mare potențial pentru noi branduri hoteliere.
Mă aștept ca foarte curând să intre și brandul Hyatt, dar și noi branduri ale
altor operatori deja prezenți în România.

Cum vedeți dinamica pieței în acest an, ce previziuni aveți?
Pe de altă parte, care ar fi principalele provocări?
Dacă acest val pandemic își va reduce forța, atunci este posibil ca
pe unele segmente de turiști să se depășească cifrele înregistrate în
anul 2019. Nu în ultimul rând, pentru evenimentele sociale,
precum nunțile, luând în considerare cererea actuală din piață, se
estimează un număr aproape dublu față de un an normal.
Referitor la provocări, cea mai mare provocare va fi, evident, lipsa
cronică de personal. Încă nu se resimte cum ar fi realist, pentru că
hotelurile încă nu înregistrează grade mari de ocupare. Însă, dacă ne
uităm la ceea ce se întâmplă pe Litoral în timpul sezonului estival și
luăm situația ca reper, putem să vedem provocările cu care ne vom
confrunta curând și în destinațiile de business din orașe.
Dacă ne raportăm la turismul de business, care sunt perspectivele
în acest segment de piață?
În anul 2022 va începe revenirea turismului de business, cel puțin
pe zona individuală. Sunt de părere că grupurile și evenimentele
corporate vor începe să înregistreze creșteri în a doua jumătate a
anului. În condiții normale, fără apariția altor mari valuri
pandemice prin toamnă, anul 2023 ar trebui să fie, din punctul de
vedere al nivelului veniturilor, aproape de anul 2019. Iar pentru
destinația Litoral, estimările arată că este posibil ca anul 2022 să
depășească anul 2019 în ceea ce privește veniturile. n
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Interviu - Lucian Boronea

EFORTURILE
ANTREPRENORILOR
DIN TURISM TREBUIE
SUSȚINUTE ȘI DE
AUTORITĂȚI
Cererea pentru turismul intern a
crescut ca urmare a efectelor
pandemice, spune Lucian
Boronea, CEO Accent Travel &
Events. Însă pentru a menține
interesul crescut, trebuie creată
strategia de promovare a
României ca destinație turistică,
un prim pas în acest sens fiind
implementarea Organizațiilor de
Management al Destinației.
Dacă ar fi să caracterizați turimul românesc prin prisma crizei sanitare,
ce s-a schimbat?
A dispărut sentimentul de siguranță. Am realizat că trebuie să fim
pregătiți pe viitor cu planuri de rezervă, întrucât oricând pot apărea
modificări dramatice ale mediului de afaceri, care nu au legatură cu
modul în care ne gestionăm individual afacerile. Din perspectiva
clienților, schimbarea majoră constă în nevoia de a accesa oferte flexibile
și de a fi informați permanent asupra condițiilor de călătorie în
destinațiile alese. Acest serviciu de „risk management” probabil va
rămâne pe viitor inclus în gama de servicii pe care o agenție de turism îl
va oferi clienților săi.
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De ce măsuri a fost nevoie pentru a menține agențiile de turism pe linia
de plutire în contextul pandemic?
Gravitatea și rapiditatea cu care am fost loviți de pandemie s-a resimțit
imediat în businessul agențiilor de turism. Cel puțin în primele trei luni
de pandemie, vânzarile au fost 0 sau cu minus din cauza solicitărilor de
rambursări solicitate de clienti, în timp ce cheltuielile au fost de zeci sau
sute de mii de euro pe lună. Efectul a fost dramatic, pierderile
operaționale și fluxul de numerar negativ impunând măsuri drastice de
restructurare a activității, traduse prin disponibilizarea unei părți
importante a forței de muncă, închiderea unor birouri, limitarea
bugetelor de marketing și înghețarea planurilor de extindere sau a
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proiectelor noi programate. Ofertele agențiilor s-au adaptat cerințelor
impuse de autorități, cu accent pe oferte flexibile în destinații sigure.
Destinațiile externe ofertate s-au adaptat permanent restricțiilor
impuse pe plan global sau național, așa au apărut destinații noi
operate prin curse charter directe spre Maldive sau Zanzibar spre
exemplu, ulterior Egiptul a preluat ștafeta pe harta destinațiilor
externe populare.
Cum s-a modificat activitatea agențiilor de turism, odată cu noile
cerințe ale turiștilor?
Operăm în paralel cu două planuri de afaceri, un plan clasic și unul de
avarie, cu bugete diferite care să ne permită rapid schimbări în funcție
de realitatea din teren. Oferim informații detaliate asupra condițiilor
de călătorie, utilizând foarte multe surse de informare, ceea ce crează
o presiune mare pe agenții de turism, clienții având așteptări mari în
acest sens. Au fost multe perioade de confuzie generate de
comunicarea făcută de autorități privind regulile de călătorie în
străinătate și revenirea în țară, timp în care clienții aveau pretenția ca
agenția să îi informeze sau să îi despăgubească în cazul unor
evenimente imprevizibile sau în cazul unor modificări de ultim
moment impuse de autorități.
În materie de servicii oferite de unitățile de cazare, care sunt
tendințele? Ce ar trebui îmbunătățit?
Unitățile de cazare s-au adaptat noii realități impuse de pandemie prin
implementarea măsurilor de protecție, investind atât în zona
interacțiunii cu clienții, cât și în privința zonelor de back-office,
selectarea furnizorilor și modul în care comunică aceste măsuri în
piață. Hotelierii au operat cu planuri de business pe termen scurt, pe
câteva luni, nesiguranța și impredictibilitatea forțându-i să lanseze
oferte speciale permanente, să creeze produse noi flexibile sau să
transforme unele camere în mini-birouri pentru clienții care își doreau
o combinație între clasicul „birou” și noua realitate „work from home”.
Ofertele unităților turistice se remarcă acum prin dinamism și
flexibilitate, iar acest trend va continua.
Există segmente care nu sunt acoperite, dar cu potențial de dezvoltare?
O zonă încă neacoperită complet este cea a vacanțelor pentru familiile
cu copii. Iar o altă zonă complet neacoperită este cea a vacanțelor doar
pentru adulți. Sau concepte complete desfășurate pe suprafețe mari,
care să includă pe lângă facilitățile de cazare spații generoase pentru
activități și parcuri de distracție.
Cum a evoluat cererea pentru turismul intern pe parcursul anului trecut?
Cererea pentru turismul intern a crescut în anul 2021. În cazul agenției
Accent, am depășit cu peste 15% cifrele înregistrate în anul 2019.
Această creștere s-a datorat atât faptului că cererea pentru destinațiile
interne a crescut, cât și faptului că agenția este specializată pe această
linie de business de peste 20 de ani, acționând prin divizia Accent DMC
ca agregator și distribuitor de conținut hotelier. Am continuat și în
pandemie investițiile în tehnologie și în automatizarea proceselor de
business, reușind să operăm treptat volume crescute de vânzări cu o
structură redusă de personal.
Care sunt cele mai mari provocări pentru turismul de incoming?
Decizia autorităților de a renunța la lista țărilor cu risc epidemiologic
este una foarte bună, cu efecte pozitive atât asupra incomingului, cât și
asupra traficului generat de zborurile charter externe. O altă măsură
pe care actualul Minister al Antreprenoriatului și Turismului o
analizează și pe care sperăm să o implementeze, măsură propusă de
către ANAT, este aceea de stimulare a incomingului prin oferirea unor
prime sau subvenții operatorilor economici. Se au în vedere mai multe
variante, de la acordarea unei prime fixe (exemplu 50 euro/turist) sau
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suportarea unei nopți de cazare (pentru călătoriile mai lungi de 4 zile).
ANAT a propus, de asemenea, recunoașterea incomingului drept export
de servicii și asimilarea acestei activități în regulile fiscale aferente.
Trebuie făcut însă primul pas: crearea strategiei de promovare a
României ca destinație turistică. Iar implementarea Organizațiilor de
Management al Destinației reprezintă o componentă a acestui demers.
Care sunt zonele care atrag cei mai mulți turiști străini?
Dacă ne referim strict la cifre, aceste zone depind de capacitățile de
cazare oferite. În 2021, primele trei destinații ca număr total de turiști
au fost județele Constanța și Brașov, urmate de București. Putem
deduce că acestea au fost și primele destinații alese de turiștii străini,
cu Bucureștiul însă pe prima poziție ca urmare a revenirii ușoare a
călătoriilor de afaceri. Se observă interesul crescut față de destinația
Transilvania, prin diversele concepte promovate: cetățile săsești,
orașele culturale sau locațiile retrase care oferă experiențe deosebite,
castele și conace. Zonele Bucovina și Maramureș sunt în continuare în
topul preferințelor turiștilor străini. Delta Dunării este un produs unic,
deosebit, are însă perspective limitate de creștere a capacității de
cazare din cauza reglementărilor din legislația specifică Biosferei.
În cazul agențiilor de turism specializate în călătorii de afaceri, cum a
arătat activitatea?
Turismul de business a fost foarte afectat, la nivelul anului 2021 rata de
revenire față de volumele din 2019 fiind ușor peste 35%. Ca urmare,
suplimentar față de restructurarea echipelor de specialiști pe zona de
operare a călătoriilor de afaceri, s-au rescris procedurile de funcționare
și s-au automatizat procesele de operare. În ceea ce privește
activitatea de organizări evenimente (MICE), situația este dramatică,
cu o revenire de sub 10% față de 2019 și cu perspective mici de
revenire în următorii 5 ani la volumele pre-pandemie. Ca urmare, cele
mai multe departamente care gestionau această linie de business au
fost închise sau reduse drastic, cu relocări ale angajaților în alte
departamente unde a fost posibil.
Când va reveni turismul local la nivelul de dinaintea pandemiei?
Turismul local a fost afectat în mod diferit. Turismul sezonier de pe
Litoral, prin particulăritățile sale, a fost relativ puțin afectat în
pandemie. Similar, turismul din zona montană a performat bine,
anumite locații din destinații retrase au chiar avut creșteri. Nu același
lucru se poate spune despre turismul balnear, cu multe limitări
impuse în zona procedurilor de tratament și nici despre turismul de
afaceri din marile orașe, cel mai greu afectat. Dacă restricțiile vor fi
ridicate în România începând cu luna aprilie, corelat cu relansarea
programului voucherelor de vacanță și dorința
de a călători a românilor, estimez că turismul de
leisure își va reveni în 2022 la 90-100% față de
2019. Zona turismului de afaceri va avea nevoie
de încă 3-5 ani pentru a atinge volumele din
2019. Punctual, dacă operatorii vor reuși să își
diversifice produsele și serviciile, revenirea ar
putea fi mai rapidă. Iar eforturile antreprenorilor
și deținătorilor de afaceri din turism trebuie
Câștigători vor fi cei care vor
suplinite cu măsuri din partea autorităților, atât
ajutoare de stat, dar și alte măsuri de sprijin, spre
investi în tehnologie și
exemplu fonduri pentru digitalizare sau fiscale –
digitalizare, cei care vor reuși
și, foarte important lansarea unui proiect de țară.
Dacă s-ar propune la nivel de Guvern ca
să-și transforme modul de
industria ospitălității să aibă o contribuție în PIB
(direct și indirect) de 10% în 10 ani, față de circa
operare sau vor crea produse
5% în prezent, atunci s-ar putea stabili o
noi în portofoliu lor.
strategie și toate măsurile ar urma în mod
firesc acest deziderat. n
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Interviu - Sebastian Mîndroiu

DOAR UN PROIECT COMPETITIV POATE
AVEA SUCCES PE TERMEN LUNG
Sebastian Mîndroiu,
Founder &
Managing Partner
PickTwo, birou
specializat în design
interior pentru
industria horeca,
susține că pentru
realizarea unui
proiect competitiv
pe termen mediu și
lung este nevoie ca
investitorul să-și
dorească ceva
diferit, astfel încât
să poată țină pasul
cu evoluția pieței. În
ceea ce privește
noile tendințe, ce se
vor păstra și pe
viitor, se remarcă
amenajarea în
hoteluri a spațiilor
de co-working
destinate atât
clienților, cât si
vizitatorilor externi.
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Având în vedere noul context, cum s-a reconfigurat piața
hotelurilor, și implicit a restaurantelor de hotel? Au apărut noi
cerințe sau noi concepte?
Începerea pandemiei a reprezentat un moment de cumpănă și blocaj
pentru industria hotelieră. Au fost acele două-trei luni de lockdown, timp
în care hotelierii practic nu au avut încasări. Ulterior, diverse valuri ale
pandemiei au afectat activitatea hotelurilor, însă nu au mai lovit atât de
puternic în cifra de afaceri. Nu pot spune că au apărut schimbări la nivel
de concept, ci mai degrabă au fost accelerate diverse proiecte. Astfel,
acolo unde exista dorința de a renova și moderniza, aceasta a fost
materializată mai repede, tocmai pentru că investitorii și-au dat seama
că va urma o perioadă cu încasări limitate. Iar închiderea hotelului
pentru renovare ar fi fost oportună în acești doi ani pentru hotelierii care
dispuneau de fonduri, desigur.
Care ar fi principalele avantaje pe care un business le are în urma
colaborării cu specialiști, pentru proiecte de amenajare, fie ele de la zero
sau de renovare?
Cred că este imposibil să realizezi un astfel de proiect complex, cum este
un hotel sau restaurant, fără specialiști. Proiectele sunt foarte complexe,
și dacă nu lucrezi cu cineva care a mai trecut prin genul acesta de
experiență poți ajunge foarte repede să cumperi materiale la suprapreț,
să întârzii șantierul sau să faci alegeri nepotrivite pentru piața și clienții
pe care îi dorești în hotel. Toate acestea se traduc, la final, prin pierderea
mai multor bani, nu doar a celor investiți în construcția propriu-zisă.
Care sunt cele mai importante elemente de care trebuie să se țină cont
atunci când se demarează un proiect hotelier?
Aș zice că cel mai important este ca investitorul să-și dorească să
realizeze ceva diferit. Piața evoluează foarte repede, iar un hotel
început azi va fi terminat peste doi ani și va funcționa încă zece ani
sau mai mult. Cum faci să fii în pas cu tehnologia? Cum faci să fii în
pas cu lumea din 2035? Ei bine, cred că doar dacă îți propui să
realizezi un proiect competitiv din punct de vedere tehnologic și
inovativ din punct de vedere al conceptului poți avea succes. Altfel,
dacă țintești să faci un hotel similar cu ceea ce există deja în piață,
sau doar să-l zugrăvești pentru a-i oferi o față nouă, nu se poate
vorbi de o mare valoare adăugată.
Pe ce ar trebui să se concentreze investitorul, către ce ar trebui să
meargă cea mai mare parte a bugetului alocat?
Dincolo de curajul de a încerca ceva diferit, cum spuneam, investitorul ar
trebui să se concentreze pe alegerea profesioniștilor și, în aceeași
măsură, să-i lase pe aceștia să-și facă treaba, cum se spune. Cred că, în
România, cel mai greu lucru este disciplina financiară, și mă refer aici la
realizarea unui buget de investiție realist, de la care să nu existe abateri.
Ca să fac o comparație, investitorul este ca un patron de club de fotbal.
Își alcătuieste echipa și oferă jucătorilor condițiile de lucru, apoi aceștia
vor face performanță.
Din punctul de vedere al turistului, ce îl atrage cel mai mult când vine
vorba de alegerea hotelului?
Cred că 90% din hoteluri oferă un nivel similar de funcționalitate, apoi
unele au servicii extra, cum ar fi SPA sau piscină, dar marea majoritate
oferă lucruri similare. În schimb, modul în care arată, cum te simți în acel
spațiu și nivelul serviciilor oferite sunt aspecte care pot crea o diferență
enormă. Ca un exemplu personal, am fost de Sărbători la un hotel din
țară, unde am fost impresionat de calitatea serviciilor, amabilitatea și
flexibilitatea personalului. Mă plimbam cu un prieten în parcul din jurul
hotelului, iar din sens opus a trecut pe lângă noi un ospătar cu o tavă de
prăjituri. L-am văzut și am început să glumim între noi că ar fi un
moment foarte potrivit pentru o prăjitură. Ne-a auzit și, deși trecuse de
noi cu circa zece metri, s-a întors, ne-a strigat și ne-a invitat să luăm o
prăjitură. Poate nu pare mare lucru, dar a fost acel moment în care a
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arătat că-i pasă de ceea ce ne doream în acel moment și a răspuns rapid.
Iar o astfel de abordare poate face diferența.
În cazul restaurantelor, pandemia a produs schimbări atât în
amenajare, cât și în fluxurile operaționale. Cum va arăta
restaurantul de hotel, sunt schimbări?
Cred că vom reveni foarte repede la structura anterioară pandemiei.
Într-adevăr, pentru restaurantele aflate în oraș, și mai ales pentru cele
mari, aglomerate, pandemia a însemnat o reconfigurare masivă. Însă,
pentru restaurantele de hotel nu ne așteptăm la schimbări majore.
Provocarea, pentru un restaurant de hotel, este dată de versatilitatea
necesară: spațiul trebuie să poată acomoda micul dejun și un bufet
generos, dar în același timp trebuie să poată fi strâns ușor ulterior, ca
apoi să se transforme într-un restaurant à la carte pentru prânz și cină și,
ocazional, în restaurant pentru evenimente și petreceri.
Care ar fi principalele tendințe în amenajarea hotelurilor de business? Ce
schimbări au intervenit, ce se caută acum?
Segmentul hotelurilor de business este și va fi în continuare mai
afectat. Dacă hotelurile turistice au trecut mai bine peste pandemie,
hotelurile de business au și vor mai avea de suferit. Deplasările în
interes de serviciu s-au redus foarte mult, și vor mai fi reduse, cel
puțin până la finalul lui 2022, pentru că firmele au descoperit că-și
pot desfășura activitatea și fără bugetele de protocol și deplasare.
Sperăm că din 2023 se vor relua călătoriile de afaceri. Tradițional
vorbind, hotelurile de business sunt hoteluri în care turiștii vin, în
general, una-două nopți în timpul săptămânii, timp în care au
întâlniri cu parteneri de afaceri locali. Ca noutate, interesantă este
amenajarea unor spații de hub / office deschise turiștilor care vor să
lucreze din hotel, dar nu din cameră sau din zona aglomerată de
recepție. Cred că acest trend va fi destul de popular în viitor, iar
hotelurile pot amenaja astfel de co-working office pentru clienții lor,
dar și pentru vizitatori externi. În același timp, nu cred că trendul de a
transforma camere de hotel în spații de office este sustenabil pe
termen lung, deși a fost o idee inventivă de a trece peste pandemie.

‘

Amenajarea unor spații de co-working office pentru clienții
lor, dar și pentru vizitatori externi, va fi un trend destul de
popular în viitor.

Care vă sunt obiectivele și planurile pe termen scurt și mediu? Ce
oportunități întrevedeți pe piața hotelieră?
Considerăm că România este la început în acest sector. Momentan,
avem încasări din turism cu mult sub vecinii noștri bulgari, și cred că
România este o țară mai frumoasă din punct de vedere geografic.
Trebuie să investim pentru a atrage turiști, și aici mă gândesc la ce s-a
întâmplat în Bulgaria cu stațiunile de ski de la Bansko, cu Nisipurile de
aur sau terenurile de golf de la Thracian Cliffs. Cred că există mult
potențial de dezvoltare, dar trebuie să ne asumam proiecte pe termen
lung, să nu mai gândim pe termen de doi-trei ani. Obiectivele Picktwo,
ca birou de design interior și arhitectură, au în vedere sprijinirea acestei
industrii, nu doar prin proiectele pe care le putem realiza, ci și prin
materiale informative. Din acest deziderat s-a născut Ghidul
Investitorului în Industria Hotelieră, un proiect la care am lucrat mai bine
de șase luni alături de Lucian Marinescu, Premier Hospitality și Călin Ile,
FIHR. Proiectul detaliază pașii necesari pentru a construi sau renova un
hotel, în ordine cronologică, până la momentul deschiderii. Ghidul se
adresează investitorilor, operatorilor, angajaților sau furnizorilor
industriei hoteliere, dar în egală măsură poate fi un material didactic
pentru studenții și profesorii de turism din universitățile și liceele din țară
și chiar din străinătate. n
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Interviu - Alexandru Comanescu

REÎNTOARCEREA CĂTRE CLIENT, NOUA
Deși anul trecut a fost unul
mai bun decât 2020 pentru
piața locală de turism,
industria încă mai are de
recuperat pentru a ajunge la
nivelul dinaintea pandemiei.
Care sunt strategiile care i-ar
putea ajuta pe operatori să
recâștige cotă de piață?
Alexandru Comănescu,
Director Tax KPMG România,
spune că reîntoarcerea către
turist și atenția la nevoile
sale este o strategie ce va da
roade. Totodată, prezența în
online și transparența
privind activitatea vor
reprezenta puncte forte în
dezvoltarea businessului.
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STRATEGIE DE BUSINESS
În contextul actual, cum descrieți piața locală de turism? Care sunt
schimbările majore care au marcat peisajul românesc?
Piața locală de turism e o piață în continuă dezvoltare. Totuși,
vedem o oarecare polarizare în ceea ce privește oferta de cazare.
În același timp, se observă o schimbare a preferințelor
consumatorilor: de la vacanțe plănuite cu mult timp înainte la
rezervări on short notice. În plus, clienții sunt mult mai atenți la
destinațiile locale și la pachetele pe termen scurt (una - trei zile).
Privind retrospectiv, turismul a fost unul din domeniile cele mai
afectate de această pandemie. Vorbim de o perioadă în care
turismul a fost limitat total, cum a fost starea de urgență, sau de
perioade în care au fost aplicate diferite restricții. Pe de altă parte,
în industria HoReCa, din cauza închiderii locațiilor, s-a observat o
migrare a consumatorilor către piața de delivery. Astfel că și
numărul restaurantelor listate în aplicațiile de delivery sau care șiau dezvoltat propriile aplicații a crescut semnificativ.
În cifre, cât de mare a fost impactul pandemiei asupra
businessurilor din industrie?
Luând în considerare cifrele publice, vorbim de o scădere de
aproape la jumătate a numărului de turiști înregistrați în capacități
de cazare (2020 vs 2019). În 2021, piața a recuperat o parte din
scăderea de 35% înregistrată în 2020, însă studiile arată că nivelul
din 2019 va fi atins din nou în 2023-2024. Previziunile se bazează
pe premisa că pandemia nu va continua cu virulența din
2020. Autoritățile au luat unele măsuri pentru a ajuta
contribuabilii să recupereze o parte din pierderi prin diferite
mecanisme: măsura HoReCa a asigurat o compensare a
pierderilor de maxim 800,000 EUR/companie, sau măsurile
pentru capital de lucru.
Guvernul a prelungit măsura privind scutirea de la plata
impozitului specific. Cât de mult ajută industria și ce alt tip de
ajutor ar putea să ofere autoritățile?
Măsura a fost bine primită de industrie. Așa cum menționam,
autoritățile au acordat și alte facilități pentru industrie - șomajul
tehnic, măsurile de sprijin, eșalonarea simplificată a datoriilor
fiscale, anularea dobânzilor și penalităților de întârziere. Acum, pe
agenda publică se vorbește de impozitarea bacșișului, măsură
care a fost cerută chiar de industrie. O măsură pe care autoritățile
ar putea să o ia în considerare ar fi legată de criza de personal de
care se tot discută de ani de zile. Fac referire acum la
îmbunătățirea sistemului educațional și creșterea numărului de
locuri în clase specializate pentru această industrie, cum sunt
liceele profesionale, învățământul dual.
Cum s-au modificat alegerile consumatorilor români în ceea ce
privește serviciile din ospitalitate?
Cum spuneam, turiștii preferă sejururi scurte, cuprinse între una și
trei zile. În plus, din cauza restricțiilor impuse, consumatorii sunt
mult mai atenți la modul în care măsurile impuse de legislație
sunt îndeplinite, în special respectarea măsurilor la interior și
gradul de curățenie. Aș mai adăuga că amprenta digitală a
jucătorilor din industria ospitalității a devenit mult mai
importantă. Standardele impuse de alte industrii devin „the new
normal” și pentru industria ospitalității, de la modul de rezervare,
modificare rezervări etc.
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‘

Piața a recuperat o parte din scăderea
înregistrată în 2020, însă studiile arată că
nivelul din 2019 va fi atins din nou în 2023-2024.

Cum s-au schimbat strategiile de business ale operatorilor pentru
a veni în întâmpinarea noilor cerințe? Ce oferte au atras cei mai
mulți oaspeți?
Noile cerințe impuse de legislație au adus costuri suplimentare. În
plus, numărul de turiști a scăzut. Strategiile de business focalizate pe
sezonalitate par să nu mai răspundă noii realități. Turiștii nu caută
doar un loc de cazare, ci și un mod de a-și petrece timpul liber, fie că
vorbim de sezonul estival/de iarnă sau de ieșiri pentru un week-end.
Astfel, acei jucători care pot oferi mai multe servicii decât clasica
cazare au avut de câștigat. Exemple ar fi deschiderea de SPA-uri,
de facilități pentru copii, cuplarea ofertelor cum ar fi cazare cu
acces la telescaun sau cazare cu tur cu ghid al orașului, parcarea
gratuită etc. În plus, incertitudinea din această industrie a făcut și
ca un număr de oameni să se reorienteze profesional. Provocarea
pentru următoarele perioade va fi recrutarea personalului astfel
încât activitatea curentă să nu fie afectată. Mai exact, angajarea de
personal străin, creșterea salariilor, cooperarea cu instituții de
învățământ etc. O strategie care a dat roade în această perioadă
este cea legată de reîntoarcerea către client/ turist - care sunt
motivele pentru care alege o locație, care sunt motivele pentru
care evită altele, de unde-și culege informațiile etc. Am observat
că jucătorii fără prezență online tind să fie mai degrabă evitați față
de cei care sunt activi pe rețelele de socializare și răspund la
întrebări în termen util.
Având în vedere aceste aspecte, cum credeți că vor evolua proiectele
de investiții în acest sector? Care ar fi principalele măsuri de
eficientizare a costurilor?
O mare parte din costurile din industrie sunt legate de personal. Din
păcate, pentru unii jucători din această industrie criza sanitară a
atras și o criză financiară care a generat un impact neplăcut. Vorbim
despre concedieri sau, în caz extrem, închiderea afacerii. O altă
măsură a fost cea legată de renegocierea contractelor, de reducerea
cantităților de produse comandate în mod curent, de utilizarea
noilor jucători apăruți ca urmare a crizei (aplicații de livrare). Dacă
poate fi o parte bună în această criză, aceasta poate fi reprezentată
de ocazia oferită pentru a efectua „reparații generale”, modificări sau
relocări fără ca activitatea să fie afectată. Totuși, numărul
antreprenorilor care au folosit această perioadă pentru reparații a
fost limitat, luând în calcul impredictibilitatea crizei sanitare. Având
în vedere că protejarea mediului înconjurător va fi un criteriu și
pentru alegerea facilității de cazare/masă, jucătorii din industrie
trebuie să se gândească și la strategii de comunicare a impactului
pozitiv pe care-l au. Exemple ar fi utilizarea de surse regenerabile de
energie, eliminarea plasticului, folosirea de flote auto nepoluante,
reducerea cantităților de alimente aruncate etc.
Care credeți că sunt cele mai importante elemente în evoluția și
poziționarea unui business din domeniu? Unde vedeți potențial
de creștere?
Din ce am observat, proiectele de tip „green” par să câștige teren în
România. În plus, acele proiecte unde numărul locurilor de cazare
este relativ mic conferă un grad suplimentar de siguranță turiștilor. În
ceea ce privește potențialul industriei, trebuie să spun că încă avem
un număr destul de mare de turiști care aleg cazarea la rude/prieteni
sau cazarea în locații nereglementate. În plus, mai există și mulți
turiști care aleg destinații din afara României pentru vacanțele lor. n
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Interviu - Florin Tâncu
,

VIITORUL ESTE
IMPREDICTIBIL ȘI
GREU DE SUSȚINUT
Trecutul recent și-a pus amprenta asupra
comportamentului turistic din România.
Cum va arăta viitorul pentru operatorii din
turism? Există potențial de creștere pentru
cei care activează în zone puțin frecventate și
care pot oferi intimitate, spune Florin Țâncu,
Președintele Skal Internațional România.
Din perspectiva businessurilor, cum s-au modificat scenariile de lucru
pentru a depăși provocările pandemiei?
Din punctul de vedere al organizației pe care o conduc, SKAL
Internațional România, digitalizarea și livrarea de informație
concretă către turist este fundamentală acum. În prezent, decizia de
călătorie se ia în funcție de condițiile sanitare la destinație. Apoi, în
interiorul organizației, conceptul de „mulți salariați” a fost
abandonat, aproape toate procesele repetitive au fost eliminate și
înlocuite de inteligența artificială.

‘

Trebuie să știm
cum să primim
schimbarea.
Trebuie să știm
să ne adaptăm
rapid și
constant la
condițiile reale,
concrete,
apărute în
fiecare moment.
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La ce măsuri au apelat agențiile de turism pentru a menține activitatea?
În primul rând, a fost nevoie de o reajustare și recalibrare a
dimensiunilor companiilor astfel încât să se raporteze corect la realitatea
din piață și să răspundă nivelului actual al cererii. În al doilea rând, așa
cum spuneam, a trebuit să accelerăm implementarea noilor tehnologii
digitale, astfel că am mutat aproape toate task-urile interne repetitive în
sarcina inteligenței artificiale. În ceea ce privește sprijinul din partea
autorităților, majoritatea măsurilor implementate, precum și programul
Horeca 2.0, implementat de Guvern, au venit ca un bonus pentru cei
care au reușit să supraviețuiască până în acest moment.
Există segmente care nu sunt acoperite de operatorii din România?
Unde există potențial?
Exista un mare potențial de creștere în zona spațiilor de cazare cu un
număr mic de camere și în zone mai puțin frecventate. Intimitatea și
lipsa aglomerației va fi un element diferențiator în perioada imediat
următoare, astfel că unitățile de cazare care sunt situate în zone mai
izolate, care dispun de spații de mari dimensiuni, care pot oferi o
distanțare potrivită, vor fi cele mai atractive pentru turiști.
În privința turismului de business, cum s-au modificat ofertele în
ultimii doi ani?
Tarifele au crescut în ultima perioadă de timp, ca urmare a faptului că
unitățile de cazare au fost închise sau au avut restricții. În continuare,
marile orașe de business rămân foarte căutate. Ca un exemplu, recent

am realizat un studiu asupra evoluției prețurilor pentru Londra și am
constatat o creștere a tarifului mediu cu 32% față de 2019. Pe de altă
parte, pe piața românească am observat o canibalizare a tarifelor.
Cum a evoluat turismul intern în acești ani? Ce zone sunt căutate?
Este evident că turismul intern a fost, de departe, câștigătorul acestei
perioade. Acest segment a beneficiat de cele mai multe investiții, s-au
deschis noi atracții, spații de cazare, au apărut noi concepte. Turismul
local are foarte mult potențial de dezvoltare, dar, din păcate, ne
confruntăm cu aceleași probleme în zona de infrastructură rutieră. Sunt
foarte multe locuri frumoase și interesante de vizitat unde se ajunge
foarte greu, iar în unele nu există nici măcar zone decente de parcare.
Care sunt cele mai mari provocări pentru turismul de incoming?
Restricțiile de călătorie afectează foarte mult libertatea mentală de a
călători. Mai este un factor care a influențat toată această situație, și
anume decalarea situației sanitare. Când la noi erau foarte puține cazuri,
țările din Uniunea Europeană erau în lockdown. Consider că eliminarea
listelor cu țările cu risc epidemic și uniformizarea condițiilor de călătorie,
cel puțin în UE, va însemna relansarea turismului internațional.
Ce lecție ar fi trebuit să fi învățat operatorii din turism și ospitalitate în
urma experiențelor din această dificilă perioadă?
Principala lecție pe care trebuie să o învățăm cu toții este că trebuie să
știm cum să primim schimbarea – trebuie să știm să ne adaptăm rapid și
constant la condițiile concrete apărute în fiecare moment. Pentru că
viitorul este impredictibil și greu de susținut.
Cât timp credeți că va dura până când va dispărea impactul pandemiei
asupra industriei hoteliere și ospitalității?
Modificările la nivel social vor fi resimțite mult timp de acum înainte.
Toate industriile se vor adapta în funcție de evoluția cererii și de avansul
din zona de tehnologii și digitalizare. Cred că nu mai este mult până
când la restaurant ne va servi un robot, iar la recepție ne va întâmpina un
asistent virtual. n
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1 JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL
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99

naugurat în toamna
anului 2000 sub
numele de Marriott
Bucharest Grand
Hotel, în urma unei
investiții de 180 de
milioane de euro,
hotelul din imediata
vecinătate a Palatului
Parlamentului a fost
rebranduit, patru ani mai târziu, în JW Marriott Bucharest Grand Hotel,
primul din Europa cu această titulatură, care îl poziționează în zona
dintre hotelurile de 5 stele și cele de lux. Din 2014, unicul acționar este
compania austriacă Strabag. Amplasat în zona centrală a orașului,
hotelul poate fi considerat „oraș în oraș”, ținând cont de suprafața de
peste 80.000 de metri pătrați, dar și de serviciile și facilitățile pe care le
oferă, inclusiv o galerie comercială de 5.000 metri pătrați. Hotelul are 13
niveluri și pe parcursul timpului a beneficiat de o serie de investiții
suplimentare în renovare și modernizare. În anul 2010 au fost renovate
sala de evenimente Grand Ballroom și cafeneaua Vienna Lounge, în
urma unei investiții de 1,2 milioane de euro. Un an mai târziu, au fost
renovate, de asemenea, sala de evenimente Constanța și sălile de
conferință cu 1,1 milioane de euro. În 2014 au fost modernizate zona de
recepție și barul de la parter, Pavilion Lounge, cu alte 1,5 milioane de
euro, iar în 2016 a venit rândul camerelor executive aflate la etajele șapte
și opt. Proiectul de renovare a tuturor camerelor a continuat în 2017 și
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Clasificare
Adresă

*****
Calea 13 Septembrie,

Spații de cazare
Săli conferință
Capacitate evenimente
Cifră de afaceri
Nr. angajați 2020/2019

Nr. 90, București
402
12
1.650
60,7 milioane lei
192/302

2019, când a fost finalizat, investiția totală ridicându-se la 8 milioane de
euro. În cadrul hotelului sunt disponibile 402 camere și apartamente,
împărțite în mai multe categorii: 244 camere deluxe, 45 de camere grand
superior, 32 de camere executive, 58 grand executive, opt camere
funcționale pentru persoanele cu dizabilități, 23 de apartamente, din
care două apartamente prezidențiale.
Pentru prânz sau cină, oaspeții hotelului au posibilitatea de a alege din
șase restaurante și cafenele care se găsesc în incinta hotelului.
Restaurantul JW Steakhouse, situat la primul etaj, a fost inaugurat în
2011 și este apreciat pentru specialitățile Black Angus pe care le
servește, restaurantul Cucina este specializat în bucătăria italiană, în
timp ce Champions - The American Sports Bar & Restaurant vine cu un
meniu specific tex-mex. Pavilion Lounge și Vienna Lounge sunt locurile
unde se poate servi un cocktail sau o băutură pe bază de cafea, iar vara
este deschisă și terasa The Garden, care oferă și preparate din bucătăria
internațională. Unul din cele mai apreciate hoteluri din segmentul
business, hotelul pune la dispoziția clienților nu mai puțin de 12 săli de
conferință. Cele două săli mari de evenimente, Grand Ballroom și
Constanța, pot primi 800, respectiv 420 de invitați, în timp ce restul
sălilor sunt destinate evenimentelor mai restrânse. Sălile Cluj și Sibiu au
o capacitate de 10 persoane fiecare, Ploiești, 40 de persoane, Iași, 12,
Oradea, 60, Craiova și Brașov au câte 70 de locuri, în timp ce sălile Brăila
și Galați au fiecare câte 80 de locuri.
Complexul oferă oaspeților acces gratuit la centrul de fitness din cadrul
clădirii, World Class Health Academy, precum și posibilitatea de a opta
pentru un tratament spa, saună sau diverse tipuri de masaj. n
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KRONWELL BRAȘOV 2
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ituat în zona de business a Brașovului, Kronwell Hotel vine cu
un concept ce îmbină perfect oferta corporate cu cea de
leisure. Apărut din dorința de a oferi un suflu nou pieței locale,
hotelul a beneficiat de mai multe etape de dezvoltare, ce au
adus un plus în pachetul de servicii: de la extinderea centrului
de conferinţe și echipamentele high-tech cu care este dotat,
terasa Couchette Marina, până la extinderea Belaqva Spa &
Wellness, cu o suprafață de 2.000 de metri pătrați, prin inaugurarea
piscinei și zonei de masaj Beauty Elements. Elementul forte destinat
să atragă clienţii segmentului MICE este reprezentat de centrul de
conferinţe amplasat pe două niveluri. Acesta se întinde pe o suprafaţă
de peste 1.500 de metri pătrați, este modular şi poate fi folosit pentru
sesiuni de training sau ca spaţiu expoziţional, oferind tehnologia
necesară atingerii obiectivelor congreselor ample. Sala principală are
o suprafață de 800 de metri pătrați și o capacitate de 550 de persoane.
La fel de importanţi sunt şi clienţii locali de business, motiv pentru
care lounge-ul de la parterul hotelului, aflat cumva în prelungirea
lobby-ului, este frecventat de către braşovenii care au întâlniri de
afaceri sau business lunch-uri.
Restaurantul Couchette Traveller’s Bistro îmbină ambientul creionat
de către arhitectul care a semnat conceptul Kronwell Brașov Hotel cu
obiecte specifice celebrului Orient Express. Hotelul pune la dispoziție
și un spațiu dedicat copiilor, Happy Shark, unde se pot organiza și
aniversări, ateliere creative şi alte activităţi cu suport educaţional.
Cele 81 de camere premium reprezintă o aventură în descoperirea
facilităților „ascunse”. Camera Executive reprezintă alegerea
întregii familii datorită patului extra large gândit special pentru
cuplurile cu doi copii. Atenţia la detalii face diferența și îi face pe
oaspeți să revină, printre acestea numărându-se și saltelele
premium Serta Perfect Sleeper. O dimineață prelungită şi refuzul
de a părăsi confortul camerei sunt susţinute de către dotările tip
memory foam şi aşternutul hipoalergenic, iar cada îmbrăcată în
pereţi de sticlă reprezintă atracţia pachetelor de tip honeymoon.
Kronwell Hotel Brașov reuşeşte să ofere ospitalitate autentică şi
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servicii integrate, îmbinând
elementele necesare unei locaţii de
business, întregite de servicii şi
facilităţi de tip lifestyle. n
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rowne Plaza Bucharest, hotel clasificat la 4 stele, face parte din
grupul Ana Hotels şi se află în partea de nord a Capitalei, lângă
centrul de expoziţii Romexpo şi la 500 de metri de Parcul Regele
Mihai I. În ultimii ani, hotelul a trecut prin mai multe serii de
renovări și investiții, cele mai recente vizând extinderea celei mai
mari săli de evenimente, Crown Ballroom și renovarea centrului
ANA Wellness&Spa, lansat în 2018.
Toate cele 165 de camere şi suite pe care le oferă Crowne Plaza
Bucharest au izolare fonică, aer condiţionat şi TV LED full HD. Pentru un
plus de confort, oaspeţii au la dispoziţie un uscător de păr, halate de baie
şi articole de toaletă gratuite. Majoritatea unităților de cazare sunt
prevăzute cu balcon, iar oaspeţii care rezervă camere superioare
beneficiază de acces la exclusivistul Club Lounge, situat la mezanin.
Accesul la internet Wifi este posibil gratuit pretutindeni în hotel. Hotelul
dispune de parcare și de stație de încărcare a automobilelor electrice.
Oaspeţii îşi pot începe ziua cu un mic dejun de tip bufet, în stil american,
în restaurantul La Veranda. Restaurantul Citronelle, cu terasă de vară şi
vedere la grădină, oferă o selecţie de preparate internaţionale cu
ingrediente locale proaspete. Restaurantul are un design elegant şi o
capacitate totală de 86 de locuri, cu 32 de locuri în interior şi 54 de locuri
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pe terasă. Terasa Citronelle este amenajată în grădina Crowne Plaza, cu
o suprafaţă de 4.000 mp, umbrită de pini şi pomi fructiferi. Crown Caffe
Bar este un loc potrivit pentru o întâlnire informală sau de afaceri.
În urma modernizării, centrul ANA Wellness&Spa a venit cu o noutate,
respectiv terapia prin plutire pe baza imersiunii complete în apă sărată.
De asemenea, centrul dispune de piscină interioară, saună umedă,
saună uscată, hammam, sală cu gheață, jacuzzi exterior, centru de
fitness, paturi de apă pentru relaxare, dar și o sală dedicată cursurilor de
yoga, pilates, qigong sau dansuri. Centrul se extinde pe trei niveluri
(parter, mezanin și etaj) și are aproape 1.000 de mp finisați cu piatră
naturală, ceramică, cupru, piele, lemn și sticlă.
Printre alte facilități oferite de Crowne Plaza Bucharest se numără servicii
de concierge, parcare și o recepție cu program non-stop, deservită de
personal poliglot. La cerere, se pot aranja servicii de transfer privat din și
spre aeroport. Cele 11 săli de conferință ale Crowne Plaza Bucharest pun
la dispoziția oaspeţilor dotări tehnice de ultimă generație și aer
condiționat, fiind capabile să acomodeze până la 1.500 de persoane. De
asemenea, numeroase săli beneficiază de lumină naturală.
Crowne Plaza Bucharest urmărește să le ofere clienţilor servicii rapide
şi eficiente care să corespundă cu stilul de viață activ şi, în acelaşi timp,
sănătos al oaspetelui acestui lanţ internaţional. Din strategia sa fac
parte şi trei concepte: fast & fresh, completely connected şi energy
essentials. Astfel, Crowne Plaza Bucharest propune conceptul fast &
fresh ce presupune includerea în meniu a unor preparate rapide şi
sănătoase pentru ca oaspeţii să îşi poată continua stilul de viaţă
sănătos şi în timpul călătoriilor. Conceptul completely connected pune
la dispoziţia clienţilor trei prize în fiecare cameră şi încărcătoare pentru
telefoanele mobile sau alte dispozitive des utilizate, susţinând
importanţa unei conexiuni continue la noua tehnologie. În plus,
conceptul energy essential include gustări sănătoase, disponibile la
mini-bar şi un loc special amenajat în lobby, care conţine apă, fructe
din partea casei, hărţi cu trasee pentru jogging şi prosoape,
facilitându-le oaspeţilor continuarea rutinei zilnice. n

****

Bd. Poligrafiei, Nr. 1,
București
165
12
1.500
9,06 milioane lei*
109/167

*Cifra de afaceri este estimată pe baza datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor Publice de către compania Ana Hotels.
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mplasat într-o zonă rezidenţială retrasă şi liniştită,
aproape de centrul oraşului Târgu Mureş, hotelul Privo are
ca nucleu Villa Csonka, construită de artistul fotograf Géza
Csonka la începutul secolului XX, una dintre puținele
clădiri Art Nouveau ale orașului. Un simbol al hotelului,
Villa Csonka marchează dialogul dintre vechi şi nou şi
reprezintă locul în jurul căruia a fost construit întregul
concept hotelier Privo. Restaurată în perioada 2011-2013, vila este
vizibilă din toate spaţiile interioare ale hotelului. Vila și parcul, cu
o suprafață de 3.500 mp, sunt monumente istorice, iar restaurarea
lor a readus la viață o parte din atmosfera specifică a anilor 1900 în
Târgu Mureș.
Clădirea nouă a hotelului se distinge printr-o abordare modernistă
şi un design simplu, aerisit, unde predominanța tonurilor neutre şi
a elementelor pline de culoare creează o atmosferă deosebită.
Întregul hotel oferă 46 de camere şi apartamente exclusiviste, un
restaurant fine dining cu capacitate de 180 de locuri, trei săli de
conferinţă, un spa şi o cramă cu spaţiu pentru tezaurizarea vinului.
Din cele 46 de spaţii de cazare, şase se află în Villa Csonka, trei
camere matrimoniale şi trei apartamente cu acces direct din
recepţia hotelului. Renovarea lor a ţinut cont de detaliile originale,
iar vederea spre parcul interior oferă o panoramă deosebită.
Clădirea nouă dispune de 40 de camere şi apartamente, dintre
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care cinci camere exclusive şi două apartamente sunt clasificate la
5 stele, celelalte camere fiind de 4 stele.
Camerele şi apartamentele hotelului Privo oferă peste o sută de
locuri şi un design aparte. Cromatica mobilierului contribuie la
desenarea unei ambianțe liniștite, cu accent pe confortul modern.
În hotel se acordă o atenţie specială spațiilor pentru dining.
Restaurantul Privo cu servire a la carte are un meniu cu specific
internaţional, în restaurant putându-se organiza şi evenimente
corporate sau private pentru o capacitate de 160-180 persoane.
Enoteca Privo este compartimentată în zona de depozitare şi
tezaurizare a vinurilor în regim de temperatură-umiditateluminozitate controlate şi zona de servire, cu o capacitate de 30 de
persoane, unde se pot organiza prezentări de vinuri, degustări cu
somelierul casei, evenimente private. Nu în ultimul rând, trebuie
menţionate lobby barul, care găzduieşte și micul dejun, terasele
deschise pentru sezonul de vară, cât şi activităţile în aer liber
pentru copii şi familii în parcul hotelului.
Centrul de business este alcătuit din trei săli complet echipate cu
tehnologii de ultimă generaţie. Spaţiul a fost gândit în aşa fel încât
să poată găzdui diferite evenimente, permiţând configuraţii
specifice. Sala Connect este modulară și poate fi extinsă prin
deschiderea peretelui amovibil, devenind astfel un spaţiu
multifuncțional, pentru evenimente de până la 200 de persoane. n

****

Str. Gheorghe Doja, nr. 27,
Târgu Mureș
46
3
200
5,03 milioane lei
36/44
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lădirea hotelului DoubleTree by Hilton Oradea a fost
ridicată şi finisată în anul 2012, în urma unei investiţii de 21
de milioane de euro, proiectul aparţinând în totalitate
companiei SIF Banat Crișana, prin reprezentantul său local,
SIF Hoteluri. Hotelul este situat pe malul Crişului Repede, la
cinci minute de mers cu maşina de centru. Suprafaţa
construită a acestuia este de 12.660 de metri pătrați,
desfășurată pe mai multe niveluri (subsol, parter şi opt etaje).
Construcţia beneficiază de două parcări supraterane (58 locuri) şi
o parcare subterană (12 locuri), la subsolul clădirii fiind dispuse şi
spaţiile administrative.
Clădirea hotelului are 147 de camere, un lobby modern şi spaţios,
restaurant şi o varietate largă de servicii care pot crea o experienţă
deosebită clienţilor, fie ei de business sau veniți în scop
recreațional. Fiecare cameră, mobilată într-un stil contemporan,
oferă un confort deosebit prin facilități precum internet de mare
viteză, TV cu ecran plat, centru de călcat, minibar, produse
cosmetice, cafea şi ceai.
Pentru întâlniri de afaceri, conferinţe şi evenimente, DoubleTree
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by Hilton are cinci săli şi un ballroom, ce pot acomoda de la 10 la
350 de oaspeţi, fiind dotate cu tehnologie de ultimă generaţie și
beneficiind de lumină naturală. De asemenea, printre facilităţile
de 4 stele se numără şi spa-ul de 1.500 de metri pătrați care
include piscină, saună, jacuzzi, zonă de tratament, de relaxare și
centru de fitness.
Restaurantul mediteraneean Laurus a fost conceput pentru a oferi
experienţe culinare de top, atât la micul dejun, cât şi la prânz şi
cină. Designul modern al localului permite organizarea unor
dineuri mari, dar şi a unor întâlniri private, intime, echipa fiind
specializată şi pusă la dispoziţia clienţilor pentru a oferi şi servicii
de catering. Hotelul este dotat cu o cafenea unde oaspeţii se pot
bucura de o gustare uşoară, de cafeaua de dimineaţă sau de un
pahar de vin într-o atmosferă relaxată şi primitoare.
Oaspeţii pot ajunge la Aeroportul Internaţional Oradea, situat la 8
kilometri, folosind serviciul de transfer de la aeroport sau cu
taxiul. Apele termale din Băile Felix se află la 12 kilometri de hotel.
Toate aceste facilităţi, alături de brandul puternic care gestionează
hotelul, sunt considerate puncte tari ale locaţiei. n

****

Aleea Ştrandului, Nr. 9,
Oradea
147
6
400
7,1 milioane lei*
54/77

*Cifra de afaceri este estimată pe baza datelor financiare raportate la Ministerul Finantelor Publice de către SIF Hoteluri corelată cu activitatea celorlalte hoteluri administrate de companie.
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amada by Wyndham Oradea este primul hotel de 4 stele
din Oradea afiliat unui lanț internațional. Beneficiază de o
amplasare foarte convenabilă, la cinci minute de centrul
istoric, respectiv 10 minute distanță de aeroport. Hotelul
are 121 de camere într-un stil modern minimalist dintre
care 3 Suite de lux, 6 camere Executive, 3 camere Premium
Spa, camere Business, camere Deluxe, camere cu facilităţi
pentru persoane cu dizabilităţi și camere conectate. Toate
camerele sunt echipate cu tehnologie și facilități premium.
Oaspeții se pot bucura de o experiență gourmet în restaurantul
Steak HUB, printre singurele restaurante din Transilvania care
maturează carnea de vită în casă. O altă noutate adusă de Ramada
by Wyndham Oradea este Riserva Wine Spa, situat la ultimul etaj,
primul Spa bazat pe terapia cu vin din România. Spațiul interior
urmează ritualul unei degustări de vin, începând cu lounge-ul
Decantarium, cu o selecție rafinată de vinuri, continuând cu
camerele de terapie Aroma, Body, Balance și încheind cu Premier
Cru, rezervată tratamentelor faciale. Camera Magnum este
destinată tratamentelor în tandem, iar terasa exterioară Riserva
oferă o panoramă superbă a centrului istoric al orașului.
În materie de business, Ramada by Wyndham Oradea redefinește
conceptul de business hotel din zona de Vest a României prin
orientarea sa către client. Un etaj este destinat exclusiv pentru
organizarea evenimentelor, sociale sau business, punând la
dispoziția oaspeților 3 săli de conferințe: Piemonte, Bordeaux și
Toscana (cu posibilitate de extindere în restaurantul Syrah).
Hotelul oferă inclusiv o sală de ședințe. Mobilierul profesional este
modular putând fi configurat în funcție de specificul
evenimentului, iar dotările tehnice de ultimă oră garantează
reușita evenimentului. Sălile sunt scăldate în lumină naturală, cu
sistem de climatizare independent și echipamente moderne,
având posibilitatea organizării oricărui tip de eveniment de la
congrese, traininguri, work shop-uri, interviuri, întâlniri și
seminarii până la evenimente sociale și mondene. n
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Calea Aradului, nr. 9,
Oradea, jud. Bihor
121
5
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ituat la cinci minute distanță de centrul orașului și 25 minute
de aeroport, hotelul de 5 stele DoubleTree by Hilton Cluj - City
Plaza a fost deschis în anul 2005, sub brandul City Plaza și este
deținut de către compania Transylvania Trek. În anul 2017,
hotelul a trecut printr-un amplu proces de reamenajare care a
costat peste un milion de euro și a fost afiliat brandului
DoubleTree by Hilton, în urma unei tranzacții totale de 11
milioane de euro.
Procesul de conversie a însemnat renovarea completă a 40 de camere
situate în aripa vestică a hotelului, în timp ce restul de 44 de camere au
beneficiat de îmbunătățiri de o mai mică amploare. De asemenea,
restaurantul, sălile de evenimente și zona de relaxare au fost renovate,
iar ca noutate a fost inaugurat barul Syndicate.
Cele 84 de camere ale hotelului sunt împărțite în camere king
deluxe, king guest și king double guest, dar și în apartamente king
deluxe (53 de metri pătrați), king one bedroom suite (46 metri
pătrați), king oval suite (71 metri pătrați) și un apartament
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prezidențial (121 metri pătrați).
Hotelul are un singur restaurant, Marco Polo, care oferă un meniu
de preparate internaționale, gătite cu produse locale. Pentru
evenimentele private, hotelul pune la dispoziția oaspeților salonul
Ken Sai. Barul Syndicate are ca tematică barurile speakeasy din
perioada Prohibiției, iar în meniu se regăsesc inclusiv cocktailuri
clasice din anii '20.
Salute per Aqua Spa este zona de wellness a hotelului, având în ofertă
tratamente și masaje de relaxare, sală de fitness, saună, jacuzzi și o
piscină interioară de unde se poate admira panorama orașului.
Hotelul pune la dispoziția clienților săi patru săli de conferință, atât
pentru evenimente de business, cât și pentru petreceri private. Sala
Ballroom, care poate acomoda 300 de persoane, Beijing Hall, de 80 de
locuri, Venezia Hall, cu o capacitate de 45 de locuri și salonul de
evenimente Ken Sai, cu o capacitate de 50 de locuri.
DoubleTree by Hilton Cluj-City Plaza este al doilea hotel afiliat grupului
Hilton din Cluj, primul deschis fiind Hampton by Hilton Cluj. n

*****

Str. Sindicatelor
nr. 9-13, Cluj
84
4
475
4,67 milioane lei
55/74
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otelul de 4 stele Internațional Iași a fost deschis în septembrie
2013, după o perioadă de doi ani de construcție și este situat în
centrul orașului, în cadrul complexului urbanistic Palas Iași.
Ansamblul a fost inaugurat în anul 2012, la momentul
respectiv fiind cea mai mare investiție imobiliară din afara
Bucureștiului, având o suprafață de 270.000 de metri pătrați.
Construcția proiectului Palas Iași a costat 265 de milioane de
euro, fiind alcătuit dintr-un centru comercial, un parc, hotelul de 4
stele, clădiri de birouri, parcare subterană, clădire cu locuințe și un
teatru de vară.
Poziția sa permite un acces facil spre cele mai importante puncte de
atracție turistice din oraș (Palatul Culturii, Teatrul Național, Grădina
Botanică, Parcul Copou), dar și spre gară (2,3 km), aeroport (7 km) sau
restaurante. Proximitatea față de centrul lifestyle Palas oferă oaspeților
hotelului posibilitatea de a se bucura de facilități precum cinema,
teatru în aer liber sau patinoar, pe timp de iarnă, dar și de un peisaj
urban amenajat pe locul fostelor grădini ale Curții Domnești din Iași.
Pe lângă alei și vegetație, parcul mai are și un lac artificial, fântâni
arteziene, cascade artificiale, elemente de vegetație amplasate în
treptele scărilor, dar și un foișor.
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În cadrul hotelului Internațional din Iași există două restaurante și un
sky bar. Restaurantul Panoramic, recomandat în special pentru
momentul mic-dejunului, oferă un meniu internațional adecvat atât
pentru întâlniri de afaceri, cât și pentru socializare. Cel de-al doilea
restaurant al hotelului, Tirol, propune rețete specifice austriece, la care
se adaugă și o listă de vinuri, transformând atmosfera într-o experiență
de tip gourmet. Sky Lounge Sofia este situat la etajul 11, ultimul al
hotelului, având o capacitate de 70-130 de oaspeți și oferă o priveliște
de ansamblu asupra orașului celor șapte coline. Pentru întâlnirile de
afaceri sau coffee break-uri, hotelul pune la dispoziția oaspeților un
Executive Lounge, iar pentru întâlnirile casual, un lobby bar.
În mod exclusiv pentru oaspeții Internațional Iași, hotelul pune la
dispoziția acestora un centru de wellness, situat la etajul doi al
hotelului, care oferă acces la piscină, jacuzzi, saună uscată sau umedă,
duș emoțional, cadă cu hidromasaj și sală de fitness.
Pentru conferințe, workshopuri și evenimente private, administratorii
hotelului au pregătit opt săli moderne de conferință, cu o capacitate
de 20 până la 500 de locuri. Magnum Ballroom este o sală destinată
evenimentelor de tip petrecere de nuntă sau botez și poate acomoda
între 150 și 270 de persoane.
Hotelul din complexul Palas face parte din lanțul de hoteluri
Internațional, din care mai fac parte hotelurile cu același nume din
Sinaia și București. n
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8
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otelul Ramada din Sibiu a fost deschis în iunie 2007, an în
care orașul a fost Capitală Culturală Europeană. Proiectul
hotelier a fost dezvoltat de firma Atlantic Travels care face
parte din grupul Atlassib, controlat de omul de afaceri Ilie
Carabulea și a costat, la momentul respectiv, în jur de 25 de
milioane de euro. Hotelul este situat în centrul orașului, la o
distanță de 50 de metri de Piața Mare și la 10 minute de
Muzeul Brukenthal, dar și în imediata apropiere a zonei de business
din Sibiu. Are 15 etaje și este dotat cu lifturi transparente, care oferă
o imagine panoramică asupra orașului.
Ramada Sibiu dispune de 128 de camere moderne, împărțite în mai
multe categorii, având un design diferit în funcție de secțiunea
hotelului în care sunt plasate, dar și ferestre care pornesc din podea
și ajung până în tavan. Camerele sunt single standard room
(suprafață de 21 de metri pătrați), queen standard room (suprafață
de 26 de metri pătrați și pat dublu), twin standard room și twin
executive room (suprafață de 28 de metri pătrați), king executive
room (suprafață de 26 de metri pătrați) și două tipuri de
apartamente, de 70 de metri pătrați, respectiv 100 de metri pătrați.
Un concept inedit pentru un bar de hotel, cel puțin în momentul
inaugurării, îl reprezintă Jazzy Bar, special amenajat pentru a induce
atmosfera perioadei în care jazzul a luat naștere ca gen muzical.
Locația este deschisă atât pentru oaspeții hotelului, cât și pentru
iubitorii de jazz din oraș. Un al doilea bar din cadrul hotelului este
Centrum Bar, conceput ca un spațiu pentru prânzurile de afaceri sau
pentru pauzele de la birou.
Accesul în restaurantul Atrium se poate face atât de pe partea cu
Piața Unirii, cât și dinspre Casa de Cultură a Sindicatelor. Acesta
beneficiază de o terasă, iar în interior sunt disponibile 220 de locuri.
Este deschis atât pentru mic-dejun, care este servit sub formă de
bufet, cât și pentru prânz și cină, când oaspeții pot alege preparate
din bucătăria românească sau internațională.
Pentru evenimente de tip corporate, Ramada Sibiu dispune de un
centru de conferințe format din cinci săli: Atlass (500 de locuri),
Hera (174 de locuri), Alfa și Betta (fiecare cu 70 de locuri) și
Gamma (50 de locuri). n
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Str. Emil Cioran, Nr. 2,
Sibiu
128
5
864
9,32 milioane lei*
58/110

*Cifra de afaceri este estimată pe baza datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor Publice de către General Hotel Group, corelată cu activitatea celorlalte hoteluri administrate de companie.
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77
aro Hotel este o afacere de familie, un acoperiş sub care se
ascund mai multe funcţionalităţi, una dintre ele fiind
unitatea de cazare cu cele 190 de camere de oaspeţi, dintre
care 85 renovate în 2018. Clasificat la 4 stele, Caro Hotel
oferă 190 camere business, din care 104 camere business
standard și 86 de camere premium smart business. Hotelul
Caro este înconjurat de o vegetaţie luxuriantă, ceea ce îi
oferă un caracter special. Are o arhitectură în stil german şi unităţi
de cazare confortabile şi spaţioase. Toate camerele au balcon și
includ birou, TV prin cablu, aer condiționat, baie privată cu uscător
de păr. Camerele Premium sunt dotate cu tehnologii precum smart
light control, mirror TV sau motion sensor.
Complexul cuprinde două restaurante, mai multe baruri și o
terasă. Un alt element este centrul de sănătate, care include
piscină, saună și sală de fitness la care clienţii Caro Hotel au acces
prin interior. La toate se adaugă partea de birouri şi de rezidenţial.
Businessul este întins pe 5 hectare și se află la intersecţia Barbu
Văcărescu cu Fabrica de Glucoză, tangenţial zonelor de birouri,
având pe cea de-a treia latură Lacul Tei.
Oaspeţii hotelului Caro se pot relaxa și pe spațiul verde, în
hamacurile oferite de proprietate. De asemenea, aceştia pot
închiria coşuri de picnic şi pot petrece momente plăcute în aer
liber sau pot închiria binocluri pentru observarea păsărilor
de pe Lacul Tei. Zona de F&B cuprinde restaurantul La Vitrine, care
servește preparate mediteraneene, având priveliștea și terasa
către grădină, și restaurantul Clasic ce își poate delecta oaspeții cu
preparate tradiționale. Acestora li se adaugă două terase deschise
în sezonul cald, care deservesc toate tipurile de evenimente
corporate, business și sociale. Seara, oaspeţii sunt așteptați să
descopere vinul preferat în wine barul 1.000 de Chipuri.
Printre alte facilităţi se numără o zonă de conferinţe de peste
1.000 mp, cu o sală Ballroom de 700 locuri și 9 săli de conferinte
de dimensiuni diferite, centrul de afaceri fiind complet echipat, cu
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acces la internet de mare viteză, asistenţă audio și video, lumină
naturală şi acces la grădină pentru activităţi în aer liber, team
building şi evenimente.
La clubul de sănătate al hotelului Caro oaspeţii se pot relaxa la
sauna umedă şi uscată şi au la dispoziţie facilităţi de plajă în aer
liber. O piscină WorldClass, un centru de fitness și diferite activități
sportive sunt disponibile gratuit pentru toate camerele. n
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Str. Barbu Văcărescu,
Nr. 164A, București
190
10
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80/124
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ilton Sibiu este un hotel contemporan într-un oraș
medieval inaugurat sub această denumire în anul 2009, în
urma unei investiții de peste 25 de milioane de euro.
Unitatea hotelieră care a funcționat înaintea afilierii la
brandul Hilton sub numele de Dumbrava Palace Resort &
Spa este cotată la 5 stele, fiind singura de acest fel din oraș.
La momentul deschiderii, Hilton Sibiu, care este operat în
sistem de franciză de către compania Palace Dumbrava, era a
doua locație a grupului în România și singurul Hilton din Europa
de Sud-Est inaugurat în afara unei capitale.
Hotelul este situat aproape de unele dintre cele mai importante
puncte turistice, precum Muzeul Astra sau Pădurea Dumbrava și la
zece minute de aeroportul Sibiu. Din cele 114 spații de cazare ale
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hotelului decorate într-un stil clasic, 94 sunt camere și 20
apartamente, dotate cu cele mai noi utilități și accesorii de design.
În cadrul hotelului funcționează trei restaurante, cu oferte
diferite de meniu. Camera Boierului este un restaurant cu
specific românesc, cu preparate specifice din zona Transilvaniei.
Madrigal funcționează ca spațiu de servit micul dejun, dar și ca
spațiu de eveniment, în vreme ce restaurantul Versailles este o
locație à la carte, cu bucătărie franțuzească și decorat în stil
clasic. English Bar este deschis până la orele dimineții și oferă o
selecție de băuturi alcoolice.
Deși în denumirea actuală nu s-a păstrat cuvântul spa, hotelul
sibian a moștenit un centru spa de top care atrage turiști atât pe
zona de leisure, cât și de business. The Spa Hilton Sibiu a primit
premiul „Spa-ul anului 2012” din partea Hotel Tourism and Leisure
Investment Forum și are o suprafață de peste 2.000 de metri
pătrați. Spa-ul are 13 cabine de tratament, camere de relaxare și
meditație, dușuri Vichy, baie Cleopatra, piscină, jacuzzi și diferite
tipuri de saună.
Hilton Sibiu oferă servicii profesionale în organizarea de
evenimente, atât private, cât și business. Hotelul dispune de patru
săli de conferință: Diamond Room, de 220 de locuri, Saphire de 35,
Topaz cu 25, Ruby de 10 locuri și un salon multifuncțional, Royal
Grand Ballroom, cu 400 de locuri disponibile. n

*****

Str. Pădurea Dumbrava
nr.1, Sibiu
114
4
690
7,16 milioane lei
103/158
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poque Hotel este o locaţie tip boutique, care a fost deschisă în
2010 după o investiţie de opt milioane de euro, fiind situată
într-o zonă centrală, în apropiere de Parcul Cișmigiu din
centrul Bucureștiului. Epoque a fost recent afiliat rețelei
internaționale Relais & Châteaux. Clădirea este realizată în stil
clasic francez în ceea ce priveşte exteriorul, în timp ce
interioarele dezvăluie o interpretare contemporană a stilului
neo-românesc, tipic primei jumătăţi a secolului XX.
Cele 45 de spaţii de cazare ale hotelului Epoque sunt spaţioase,
amenajate în culori neutre, cu elemente de design alese atent,
fiecare cameră punând la dispoziţia oaspeţilor un birou bine
iluminat, o zonă de living confortabilă şi două televizoare cu ecran
plat. Oaspeţii beneficiază de aer condiționat, parcare gratuită și WiFi
gratuit în toate zonele. Apoi, merită menţionat accesul gratuit la un
centru spa cu saună finlandeză, saună umedă, cadă cu hidromasaj,
piscină interioară și centru de fitness. Sunt disponibile și diverse
servicii de masaj, la un cost suplimentar.
Epoque găzduieşte şi un restaurant de gastronomie franceză,
L’Atelier - l’art culinaire, unde gătește celebrul chef Samuel Le
Torreillec, ce oferă un salon principal intim de 30 de locuri,
completat de un winter garden sofisticat de 30 de locuri, cu lumină
naturală. Oaspeţii găsesc aici un meniu haut de gamme, care include
o colecţie de feluri clasice ale bucătăriei franţuzeşti şi una de feluri
tradiţionale, specialitatea chefului, precum şi creaţii sezoniere noi,
specifice fiecărui anotimp. O carte de vinuri cu etichete speciale
completează meniul.
Barul Epoque oferă o gamă completă de băuturi, inclusiv o selecţie
de vinuri, whisky, brandy şi lichioruri, băuturi răcoritoare şi bere. De
asemenea, o selecţie de ceaiuri şi cafea este disponibilă pe tot
parcursul zilei în zona de bar & lounge.
Relais & Châteaux este una dintre cele mai cunoscute asociaţii de
ospitalitate din lume, care reuneşte hoteluri renumite şi restaurante
de lux din toate colţurile lumii, Epoque fiind primul hotel din
România care a devenit membru al acestei rețele. n
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Intrarea Aurora, Nr. 17C
București
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otelul Ramada din Pitești a fost inaugurat în septembrie
2011, în urma unei investiții de peste 20 de milioane de
euro, devenind astfel al optulea hotel al brandului-fanion
al grupului Wyndham deschis în România. Hotelul,
clasificat la 4 stele, are o suprafață de 20.000 metri pătrați,
desfășurată pe opt etaje și este situat atât în apropiere de
centrul orașului, cât și de autostrada A1 București-Pitești.
Cele 135 de camere ale hotelului, deținut de doi oameni de afaceri
locali, au un design modern, fiind împărțite în mai multe categorii:
junior suite, standard queen, standard twin, executive queen,
executive twin, apartament și apartament prezidențial.
Restaurantul din incinta hotelului, Mon’Arch, pune la dispoziția
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oaspeților un meniu cu preparate tradiționale sau inspirate din
bucătăria internațională, deserturi și o listă de vinuri din întreaga
lume, unde oaspeții se pot bucura și de băuturi speciale pregătite de
barmani. În weekend, restaurantul se „transformă” în conceptul
Dinner&Party. Cofetăria Twist, cu laborator propriu de preparare a
prăjiturilor, funcționează, de asemenea, în incinta hotelului.
Restaurantul și cofetăria oferă și servicii de catering în afara
hotelului, pentru evenimente de tip cocktail sau dineuri private de
500, până la 800 de invitați.
Pentru evenimente private sunt disponibile atât restaurantul
Coral, cu o capacitate de 140 de persoane, unde se servește micul
dejun, cât și restaurant-clubul Mon’Arch, de 120 de locuri. Pentru
întâlniri de afaceri, conferințe sau evenimente corporate, hotelul
Ramada are un centru compus din șapte săli: Diamond Ballroom,
cu o capacitate de 330 de persoane, Topaz (120 de locuri), Opal
(105 locuri), Onix (64 locuri), Ametist (44 locuri), Smarald (32
locuri) și Safir (30 de locuri). Totodată, hotelul dispune de centrul
Ramada Events, cu o capacitate de 550 de locuri, aflat în zona
Lunca Argeșului, la patru minute de mers cu mașina de hotel.
La centrul de fitness și spa al hotelului, Wellness Jad Club, oaspeții
se pot relaxa și pot face sport. Aici este disponibilă o sală de
fitness, camere pentru masaj, saună și jacuzzi. De asemenea,
Ramada Pitești dispune de un gift shop, denumit MoaDeco, aflat în
cadrul cofetăriei Twist. n

****

Calea București, nr. 31,
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omplexul North Star Continental Resort se află în peisajul
arhitectonic din centrul Timișoarei de aproape jumătate de
secol. Amplasat la 10 km de aeroport și la câteva minute de
principalele atracții turistice din zona centrală a orașului, se
bucură și de vecinătatea relaxantă a unui parc. Cu o suprafață
desfășurată pe 1.500 de metri pătrați, hotelul de 13 etaje
cuprinde 169 de camere, dintre care patru sunt apartamente
standard cu o suprafață de 35 de metri pătrați, cinci sunt apartamente
superioare cu o suprafață de 50 de metri pătrați, toate aflate la utimul
etaj. Apartamentele superioare oferă o panoramă de la înălțime
asupra întregului centru al orașului. Restul sunt camere single și duble,
iar amenajarea este una clasic-modernă, în tonuri naturale, relaxante.
În ceea ce privește dotările pentru evenimente, hotelul dispune de
două săli pentru conferințe, una spațioasă, cu o capacitate de 300 de
locuri și una ce poate găzdui până la 90 de invitați, dotate cu traduceri
în căşti, video şi teleconferinţe prin internet broadband. La cerere, se
pot pune la dispoziție serviciile de catering intern pentru evenimentele
găzduite. Restaurantul Atlantic, cu o capacitate de aproximativ 180 de
locuri oferă o bucătărie cu specific internațional și românesc, meniul
fiind de tip à la carte, dar și posibilitatea organizării de evenimente
private. Dotările pentru relaxare includ centrul de fitness, salonul de
îngrijire și înfrumusețare corporală cu saună și servicii de tip spa, cu o
piscină interioară, o saună mixtă și una doar pentru femei, precum și
patru jacuzzi. De asemenea, la exterior se află o piscină cu zonă de
relaxare și plajă, precum și o terasă spațioasă, foarte apreciate pe
timpul verii. Pentru cei care doresc și distracție fără a merge în oarș,
hotelul le pune la dispoziție Galaxy Night Club și Cazinoul Valoro.
North Star Continental este astfel potrivit atât oamenilor de afaceri, cât
și turiștilor care vor să se relaxeze, aceștia găsind sub un singur
acoperiș o multitudine de servicii de recreere. n
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tarwood Hotels & Resorts Worldwide, compania care a
dezvoltat brandul Sheraton, este subsidiară Marriott
International încă din 2015, printre mărcile companiei
regăsindu-se și Sf. Regis, Luxury Collection, W, Westin, Le
Méridien, Four Points by Sheraton, Aloft şi Element. Dintre
acestea, Sheraton este una dintre cele mai importante companii
de ospitalitate şi agrement din lume. Clasificat la 5 stele, primul
hotel Sheraton din România s-a deschis în vara anului 2015, în locul
fostului hotel Howard Johnson, după o investiţie de şapte milioane de
euro şi lucrări care s-au întins pe parcursul unui an. Confortul şi
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echiparea completă a celor 270 de camere ale Sheraton Bucharest
Hotel, marcate printr-un design clasic, elegant, poartă semnătura
agenţiei de design Areen Hospitality din Londra. În structura camerelor
se regăsesc 17 club suite, 10 executive suite şi un apartament
prezidenţial ce dispune de facilităţi suplimentare.
Din 2019, hotelul a implementat și sistemul Mobile Key de acces în
camerele de hotel, care face parte dintr-o aplicație mai complexă,
Mobile App, lansată de Marriott International încă din anul 2014.
Aplicația permite clienților nu numai să finalizeze formalitățile de cazare
înainte de sosirea în hotel, dar și să-și aleagă în avans serviciile și
facilitățile de care doresc să dispună, cum ar fi rezervările la restaurante.
Cu o suprafaţă totală de 1.200 mp, centrul de conferinţe Sheraton
Bucureşti acomodează, simultan, până la 1.400 de participanţi la diferite
tipuri de evenimente şi dispune de 10 săli modulare şi multifuncţionale.
Astfel, în cadrul celor două săli modulare Ballroom se pot acomoda
până la 400 de persoane, iar în cele şapte săli de dimensiuni medii, din
care două modulare, ce pot fi adaptate pentru orice tip de eveniment,
pot fi găzduite până la 90 de persoane. De asemenea, există şi o sală
Boardroom ce poate acomoda 10 participanţi cu toate facilităţile
necesare. Toate sălile de evenimente dispun de o zonă de lobby unde
pot fi organizate pauze de cafea şi cocktailuri şi sunt echipate cu afişaj
digital, iluminat hi-tech, ecrane cu proiecţie cu telecomandă şi telefon.
Hotelul poartă semnătura brandului Sheraton Sleep Experience pentru
toate saltelele şi aşternuturile de lux şi include o sală de gimnastică bine
echipată cu programe revoluţionare de sănătate şi fitness semnată de
Sheraton Fitness. Piscina şi centrul SPA Skyview îşi aşteaptă oaspeţii cu
o panoramă a oraşului. Zona de restaurante a Sheraton Bucureşti
include două restaurante concept: Avalon, cu o gastronomie orientată
către rafinamentele culinare contemporane şi Benihana - Japanese
Steakhouse & Sushi Bar, brand internaţional de origine japoneză care
este deja recunoscut prin calitatea şi spectacolul culinar oferit clienţilor
săi. De asemenea, hotelul pune la dispoziţie Centro Bar, un lounge bar
confortabil, şi Centro Cakes, care oferă deserturi de designer. Pachetele
specifice Sheraton Hotels & Resorts se regăsesc și în serviciile hotelului
din București. Astfel, Sheraton Club, Starwood Preferred Guest și
Marriott Rewards sunt doar câteva din serviciile dezvoltate şi oferite de
lanțul internațional. n
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otelul de 4 stele Golden Tulip Ana Dome, situat în cartierul
Zorilor din Cluj, a fost inaugurat în anul 2009, în urma unei
investiții de 11 milioane de euro și a afilierii la brandul
internațional Golden Tulip. Hotelul, a cărui construcție a
început în 2006, nu este situat în zona zero a orașului,
unde nu mai există spații disponibile pentru proiecte
hoteliere mari. Cu toate acestea, amplasamentul și
dotările Golden Tulip Ana Dome fac din hotel o locație potrivită
atât pentru turiștii din segmentul recreațional, dar și pentru cei
care vin în interes de serviciu.
Clădirea are o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați și
dispune de 109 camere, oferind acces rapid la unele dintre cele
mai importante obiective turistice și comerciale din oraș,
precum Grădina Botanică, Observatorul Astronomic sau Sigma
Shopping Center.

H

Decorate într-un stil modern și mizând pe principiul confortului,
hotelul are 47 de camere Standard Queen, 40 Standard Twin, 21
Executive și o cameră pentru persoanele cu dizabilități. Camerele
spațioase au fost proiectate și dotate cu o serie de facilități care să
îndemne oaspeții să-și petreacă cât mai mult timp în unitatea de
cazare. Restaurantul Novem, integrat hotelului, este decorat într-un
stil modern, cu mese tête-à-tête, și are o capacitate de 80 de locuri.
Oaspeții au la dispoziție și un lobby bar, unde pot servi vinuri locale
sau internaționale, cocktailuri, cafele sau ceaiuri aromatice.
În cadrul hotelului pot fi organizate evenimente sau petreceri
private. Sala Cupola Ballroom, inaugurată în 2010, are o capacitate
de 230 de persoane. Sala are un design avangardist, cu pereți de
sticlă neagră și trei cupole iluminate de candelabre.
Centrul de conferințe din interiorul hotelului este format din patru
săli modulare, care pot acomoda orice tip de eveniment, de la
conferințe până la prezentări sau traininguri. Sala Cupola poate
primi 350 de invitați, sala Colosseum are 70 de locuri, sala Dome are
90 de locuri, iar sala Forum poate acomoda 25 de persoane.
Centrul welness din cadrul hotelului a fost inaugurat în anul 2011 și
oferă servicii de masaj, saună sau sală de fitness. Golden Tulip Ana
Dome face parte din grupul Ana Hospitality, din care mai fac parte și
hotelurile Golden Tulip Ana Tower din Sibiu și Ana Airport Hotel,
redeschis în 2019 sub brandul Mercure Sibiu Airport. n
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Str. Observatorului,
nr. 129, Cluj-Napoca
109
4
535
4,63 milioane lei*
69/156
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*Cifra de afaceri este estimată pe baza datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor Publice de către Pritax Invest în corelație cu celelalte hoteluri administrate de companie.
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17 NOVOTEL BUCHAREST CITY CENTRE
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otelul Novotel din București, a cărui construcție a durat trei ani,
a fost inaugurat în august 2006, în urma unei investiții de 35 de
milioane de euro din partea grupului francez AccorHotels. La
câteva luni după deschidere, hotelul de 4 stele a fost cumpărat
de compania imobiliară austriacă S Immo, pentru suma de 30
milioane de euro. Managementul hotelului este însă asigurat de
grupul hotelier polonez Orbis, partener strategic al AccorHotels
în Europa de Est. Clădirea hotelului este una complexă, datorită
istoricului spațiului pe care a fost ridicată, proprietarii asumându-și un
mare risc, dar și o mare responsabilitate cu designul și arhitectura.
Hotelul Novotel a fost construit pe terenul pe care a funcționat până în
anul 1944 primul Teatru Național din București. Clădirea inițială,
construită în stil baroc la mijlocul secolului al XIX-lea, a fost bombardată
și distrusă în cea mai mare parte la sfârșitul celui de-Al Doilea Război
Mondial. Terenul pe care a funcționat teatrul, care ocupă o suprafață de
1 500 de metri pătrați, a rămas viran până în anii ’90, iar în anul 2004 s-a
început construcția
actualului hotel. Arhitecții
care au lucrat la proiectul
de hotel au vrut să păstreze
în memoria noii clădiri
istoria locului, prin urmare
au reconstituit fațada
vechiului teatru la intrarea
în hotel, continuând
clădirea cu o structură
modernă, din sticlă, în
partea din spate. Novotel
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Bucharest City Centre este situat în centrul Capitalei, pe Calea Victoriei,
în proximitatea unor puncte turistice importante, cum ar fi Centrul Vechi
sau zona Unirii, precum și în apropierea unui centru de afaceri. Clădirea
are 12 etaje și 257 de camere, împărțite în camere superioare cu pat
dublu, camere superioare cu două paturi, camere executive,
apartamentul Junior, apartamentul Novation și apartamentul
Prezidențial. În lobby-ul hotelului este deschis wine barul Winestone
Victoriei 37, care combină un meniu de inspirație regională, cu o selecție
creativă de vinuri românești și internaționale, într-un decor urban și
sofisticat. Ținând cont de zona centrală în care se află poziționat hotelul,
proprietarii acestuia au avut grijă să integreze în proiectul original de
construcție un număr semnificativ de spații de întâlnire, pentru
segmentul de business și cel de evenimente. Astfel, Novotel are nouă
săli în care pot fi organizate conferințe sau întâlniri de afaceri. Sala Paris
este modulară și poate acomoda până la 280 de persoane. Sala Lyon are
o capacitate de 80 de locuri, sala Marseille are disponibile 70 de locuri,
sala Bordeaux, 55, în timp ce sala Lille are 35 de locuri. Zona dedicată
evenimentelor include și patru săli de ședință, cu următoarea
capacitate: sălile Nice și Rennes, 12 locuri fiecare, sala Cannes, de 13 și
sala Calais de 10 locuri. La capitolul relaxare și wellness, hotelul Novotel
este dotat cu o piscină interioară cu valuri artificiale, deschisă pe tot
parcursul anului, baie turcească, sală de fitness și masaj. n

****

Calea Victoriei, 37B,
București
258
9
670
7,7 milioane lei*
170/170

*Cifra de afaceri este estimată pe baza datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor Publice de către compania Accor Hotels România.
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ATHÉNÉE PALACE HILTON BUCUREȘTI 18
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thénée Palace Hilton, locaţie poziţionată în categoria hotelurilor
de 5 stele, se află în centrul orașului, în imediata apropiere a
Ateneului Român, a Palatului Regal și a Pieței Revoluției.
Hotelul, afiliat rețelei Hilton Hotels & Resorts în anul 1996,
funcţionează într-o clădire emblematică din Bucureşti, care a
fost construită în 1912 și finalizată în 1914, pe locul ocupat în
secolul al XIX-lea de Hanul Gherasi, după planul arhitectului
francez Téophile Bradeau. În 1937, hotelul trece printr-o schimbare
majoră și necesară, considerându-se că stilul arhitectural al Athénée
Palace nu se mai potrivește perioadei. Arhitectul Duiliu Marcu, cel care a
realizat modernizarea, a ales un aspect mai simplist, art deco, păstrând
însă atmosfera specială a clădirii. Aceasta a fost renovată după cel de-Al
Doilea Război Mondial, timp în care o parte a clădirii a ars, iar în 1965 i se
construieşte o aripă nouă, hotelul devenind locul preferat de întâlnire și
cazare din inima Bucureștiului pentru din ce în ce mai mulți oameni ai
vremii. Revoluția din 1989 și-a pus amprenta și pe clădirea Athénée
Palace, hotelul fiind situat în mijlocul evenimentelor. În urma conflictelor
de stradă, locația purta urme vizibile de gloanțe pe toată suprafața
clădirii, iar reamenajarea acesteia s-a făcut în 1993. O altă renovare
majoră a fost făcută în anul 2005, fiind efectuată de către actualul
acționar al hotelului, grupul Ana Hotels.
În prezent, Athénée Palace Hilton oferă oaspeţilor săi 272 de spaţii de
cazare, suite şi camere executive cu vedere la oraş sau în curtea
hotelului. Oaspeţii cazaţi în camerele executive şi suite au acces la
Executive Lounge, care oferă gratuit ceai, cafea, băuturi răcoritoare și
gustări pe parcursul zilei. Executive Lounge are și o terasă cu vedere la

A

oraş, de unde oaspeţii pot admira Piaţa Revoluţiei, Ateneul Român şi
fostul Palat Regal. Holul istoric al hotelului, Les Colonnades, cu coloane
din marmură şi candelabre de cristal, este un simbol al arhitecturii Belle
Époque, fiind un bun foaier pentru evenimentele sociale și de business
care au loc în hotel. Așezat central, hotelul oferă 13 săli de conferință
complet echipate, inclusiv salonul Le Diplomate, ideal pentru
evenimente elegante și sala Enescu, cu design modular și acces la terasa
privată. Alte facilităţi includ echipa concierge, acces gratuit la internet
WiFi în întregul hotel, o zonă de shopping, centrul de fitness, complet
echipat şi deschis non stop, un centru de sănătate care include piscină
interioară, cadă cu hidromasaj, baie de aburi şi saună și salon de
înfrumusețare. În zona de Food&Beverage, Athénée Palace Hilton vine
în întâmpinarea oaspeţilor cu bistroul Café Athénée, unde se pot savura
specialităţi variate din gastronomia românească și internațională, alături
de o gamă extinsă de vinuri servite la pahar, iar în ambianţa modernă a
restaurantului Roberto's, oaspeţii se pot bucura de preparate din
bucătăria italiană. Totodată, barul English Bar oferă o selecţie largă de
whisky-uri vechi, iar terasa în aer liber Roberto's on La Strada serveşte
mâncăruri şi cocktailuri revigorante în timpul sezonului cald. n
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*****

Str. Episcopiei, Nr. 1-3,
București
272
8
900
14,94 milioane lei*
97/160

INFO

*Cifra de afaceri este estimată pe baza datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor Publice de către compania Ana Hotels, în corelație cu celelalte hoteluri administrate de companie.
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19 RAMADA PLAZA BUCHAREST CONVENTION CENTER
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ituat în apropierea complexului Romexpo, hotelul
Ramada Plaza Bucharest Convention Center
compensează distanța la care se află de centrul orașului
cu spațiile verzi care îl înconjoară, dar și cu proximitatea
față de centrul de business din nordul orașului, Pipera. În
2006, compania Parc Hotels a demarat lucrările de
reabilitare la fostul hotel Turist, construit în anul 1974. În
urma unei investiții de 15 milioane de euro, hotelul a fost
clasificat la 4 stele și a devenit Ramada Plaza Bucharest
Convention Center.
Inaugurat în urmă cu zece ani, în martie 2008, hotelul are 300 de
camere spațioase, cu un design contemporan, cu note
nonconformiste, împărțite în mai multe categorii: standard,
executive, junior (garsoniere), executive lounge și apartamente.
Ramada Plaza Bucharest Convention Center împarte zona de
restaurante, sălile de conferință și centrul Vitality Welness Club
cu celălalt hotel al complexului, Ramada Parc, care este
administrat tot de firma Parc Hotels.
Astfel, hotelul oferă oaspeților săi mic-dejun în sistem bufet, în
timp ce pentru prânz și cină aceștia au parte de un meniu cu
preparate internaționale în cadrul restaurantului Red Pepper.
Pentru momente de relaxare, la un pahar de vin, un cocktail
sau o cafea, clienții Ramada Plaza au la dispoziție lobby
barul Vanilla.
Centrul de conferințe este format din 16 săli, care pot acomoda,
în total, până la 700 de invitați. Sălile pot susține atât conferințe,
cât și traininguri sau întâlniri de afaceri în format mai restrâns.
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Centrul spa din cadrul hotelului, Vitality Welness Club, deschis
în anul 2014 în urma unei investiții de cinci milioane de euro,
are o suprafață totală de 3.500 metri pătrați și este dotat cu o
piscină interioară semi-olimpică, saună uscată, saună umedă,
frigidarium, zonă de fitness, piscină exterioară, jacuzzi, șase
terenuri de tenis și două de fotbal. Hotelul dispune, de
asemenea, de salon de înfrumusețare și magazin de cadouri. n

****

B-dul Poligrafiei, nr. 3-5,
București
301
9
550
10,63 milioane lei*
214/307

*Cifra de afaceri este estimată pe baza datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor Publice de către Parc Hotels.
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CIȘMIGIU 20
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flat într-una dintre clădirile emblematice ale Bucureștiului, în
apropierea parcului cu același nume, Hotelul Cișmigiu a fost
inaugurat în 2012, exact când împlinea 100 de ani, în urma
unei investiții de circa 15 milioane de euro, realizată de
grupul spaniol Hercesa. După amplele lucrări de restaurare și
renovare, hotelul încă păstrează multe dintre elementele de
arhitectură originale de tip Art Nouveau, atât la exterior, cât și
la interior, completate de un stil contemporan. Astfel, ușa originală
de la intrare, cupola și fațadele în stil Art Nouveau încă mai pot fi
admirate de oaspeți.
Hotelul dispune de 60 de apartamente amenajate modern, în tonuri
naturale, calde, având suprafețe generoase, de până la 55 de metri
pătrați, care oferă o frumoasă priveliște asupra centrului vechi al
orașului și asupra bulevardelor principale. Apartamentele tip Deluxe
și Executive au în compunere, pe lângă dormitor și baie, un living cu
bucătărie inclusă, precum și mobilier de birou astfel adaptate
sejururilor pe termen lung.
Printre facilitățile oferite pentru evenimente se numără cinci săli de
conferințe cu nume cunoscute în peisajul bucureștean: Lipscani,
Blănari, Șelari, Zarafi și Gabroveni, acestea fiind potrivite pentru
conferințe, întâlniri de lucru sau discuții de afaceri, ședințe de lucru,
traininguri sau workshopuri etc. De asemenea, hotelul dispune de
sala amfiteatru a Institutului Cervantes, cu o capacitate de 120 de
locuri, amplasată în aceeași clădire. Sala de fitness completează
gama de servicii oferite de hotel. Deși este o clădire istorică veche,
are în dotare o parcare subterană.
În ceea ce privește oferta de F&B, oaspeții hotelului au la dispoziție
restaurantul Cișmigiu Bistro la Etaj, operat de grupul Stadio, cu o
terasă generoasă și priveliște panoramică. Meniul este unul de tip à
la carte și este inspirat de bucătăria franțuzească și de cea
românească, acest aspect păstrându-se ca o tradiție. De asemenea,
la parter se află faimoasa berărie Gambrinus, un loc emblematic al
Bucureștiului de altădată. n
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Bd. Regina Elisabeta, nr. 38
București
60
5
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xxx/xxx
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21 UNIREA HOTEL & SPA IAȘI
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otelul Unirea din Iași este una dintre unitățile cu cea mai
mare capacitate de cazare nu numai din oraș, dar și din
regiunea Moldovei. Construit în anii ’60, hotelul a fost
inaugurat în iulie 1969 și a primit numele „Unirea”, atât
datorită poziționării sale centrale, cât și datorită faptului
că a fost ridicat în proximitatea fostului han Petre Bacalu,
cunoscut ulterior ca hotelul România, unde s-au adăpostit
unionișii din secolul al XIX-lea.
Unirea Iași a fost cumpărat în anul 2002 de către omul de afaceri
Lucian Grecu, care l-a renovat și modernizat în perioada 2004-2008.
În anul 2013 unitatea de cazare a devenit hotel&spa, fiind cotată la
4 stele. Localizarea centrală permite oaspeților un acces facil la cele
mai populare repere turistice din oraș: Palatul Culturii și ansamblul
urbanistic Palas, Catedrala Mitropolitană sau parcul Copou.
Hotelul, situat în Piața Unirii din capitala Moldovei, are 186 de
camere, împărțite în trei categorii: 108 camere business twin, 72
de camere business duble, ambele tipuri cu suprafețe de 22 de
metri pătrați, și șase business suite, de 53 de metri pătrați.
Pentru segmentul de evenimente, Unirea Hotel & Spa are un
centru de conferințe format din trei săli, unde pot fi organizate
conferințe, ateliere, prezentări sau întâlniri de afaceri. Sala Cuza,
situată la parterul hotelului, are o suprafață de 200 de metri pătrați
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și o capacitate de 200 de locuri. Cu o suprafață de 100 de metri
pătrați, sala Cocktail poate acomoda până la 60 de persoane, în
timp ce sala Vega, situată la mezanin, are 100 de metri pătrați și o
capacitate de 110 locuri.
Pentru mesele de prânz sau pentru cină, hotelul Unirea își invită
oaspeții la etajul 13, unde este situat restaurantul Panoramic.
După cum sugerează și numele acestuia, clienții se pot bucura de
la o înălțime de 55 de metri de întreaga panoramă a Iașului, în
timp ce optează pentru unul dintre preparatele tradiționale
românești sau internaționale pe care le oferă meniul. Al doilea
restaurant al hotelului, Unirea, are o capacitate de 220 de locuri și
este rezervat micului dejun și evenimentelor private. Tot la parter,
este situat și CitiZen Bistro&Lounge Bar, care propune o selecție
inedită de vinuri și cocktailuri, care pot fi savurate atât în interior,
cât și pe terasă.
Centrul spa dispune de o piscină acoperită, jacuzzi, saună uscată,
hammam, salină încălzită și sală de sport. n

****

Piața Unirii, nr. 5, Iași
186
3
370
9,35 milioane lei
77/210
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ăsurând 43 de metri înălțime, hotelul de 4 stele Central Plaza
este una din cele mai înalte clădiri din orașul Piatra Neamț.
Construit în anul 1975, hotelul este amplasat în centrul
orașului, în apropierea Casei de Cultură a Sindicatelor, a
gării, dar și a punctului de plecare a telegondolei. A fost
privatizat în anul 1995, iar în perioada 1999-2000 a beneficiat
de o primă etapă de modernizare, prin schimbarea
mobilierului și redecorarea camerelor. A doua etapă a modernizării s-a
derulat în 2010, în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, când
hotelul a beneficiat de lucrări de remodelare atât în interior, cât și în

M

exterior. Totodată, i-a fost adăugat încă un etaj, ajungând la 14 niveluri,
unde sunt amenajate două apartamente de lux.
În anul 2012, după o investiție de șase milioane de euro în reamenajare,
hotelul și-a schimbat numele din Central în Central Plaza și a ajuns la 155
de unități de cazare, decorate în culori calde, care pun în evidență liniile
verticale ale hotelului. Oaspeții pot alege din 93 de camere premier, 12
camere superior, 24 de junior suites, 20 de camere inter-conectate, cinci
senior suites și două apartamente prezidențiale.
Central Plaza pune la dispoziția oaspeților două saloane în care se poate
servi masa, la parter și la mezanin. Restaurantul Clasic, cu o capacitate
de 300 de locuri, și restaurantul Avantgarde, de 280 de locuri, oferă un
meniu cu preparate moldovenești, dar și internaționale. Tot în cadrul
hotelului există și Crama Domnească, unde se pot servi, într-un decor
medieval, preparate tradiționale din bucătăria „răzeșească”, alături de
vinuri moldovenești, în timp ce cafeaua de dimineață sau din timpul
pauzelor de peste zi poate fi băută la The Library Bar. Hotelul mai
dispune și de o cofetărie/patiserie care se numește Central.
Spațiile de cazare și restaurantele sunt completate de un centru de
conferințe compus din patru săli. La parter, sălile Atrium, de 70 de locuri
și Milenium, cu o capacitate de 200 de persoane, sunt amplasate una
lângă alta și se pot uni în cazul unui eveniment care depășește 250 de
persoane. Sălile Baroque, de 15 locuri și Antique, de 40, sunt situate la
mezaninul hotelului și sunt destinate unor evenimente restrânse. n
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Piața Petrodava, nr.1-3,
Piatra Neamț
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5,9 milioane lei
46/109

capacitate
săli de
conferințe

72
puncte
rating

83
puncte

INFO

47

Locul
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nterContinental este primul hotel de 5 stele construit în România,
care oferă o vedere spectaculoasă a centrului Bucureștiului, fiind
situat în Piața Universității, chiar lângă Teatrul Național și la câțiva
pași de Centrul Vechi. Lucrările la clădire au început în anul 1967,
având la bază planurile realizate de arhitecții Dinu Hariton, Gheorghe
Nădrag, Ion Moscu și Romeo Balea. Se spune că ideea construcției
vine de la începutul anilor ’60, când filantropul Cyrus Eaton Jr., şeful
Cyrus Eaton Group, a ajuns în Bucureşti şi n-a avut unde să se cazeze,
deoarece Bucureştiul avea foarte puţine hoteluri atunci. Eaton, care a
reușit să încheie mai multe acorduri în țările socialiste, a văzut
oportunitatea construirii unui hotel de lux în București și a reușit să
convingă regimul comunist. Astfel, s-a concretizat cel de-al doilea hotel
construit de lanţul hotelier InterContinental într-o ţară comunistă, după
Esplanada din Zagreb, aflat în acea vreme în Iugoslavia. Clădirea a făcut
parte dintr-un proiect mai amplu care cuprindea și construirea noii
clădiri a Teatrului Național din București. Construcția a durat trei ani,
urmând să fie deschis în primăvara anului 1971. Cu cele 22 de etaje și 86
de metri, hotelul avea o formă ce oferea oaspeților o panoramă unică şi,
pentru mult timp (până în 1989, când apare Palatul Parlamentului), a
fost cea de-a doua cea mai înaltă clădire din București, după Casa Presei.
Hotelul are 257 de spații de cazare dotate cu internet de mare viteză,
aparat de cafea, birou de lucru și sistem audio. Toate camerele au balcon
cu vedere la oraș și sunt mobilate elegant, oferind televizor cu ecran
plat, minibar, precum și WiFi și internet prin cablu la un cost suplimentar.
Oaspeții beneficiază de acces gratuit la Health Club 22nd Floor, care
oferă o piscină interioară, două săli de fitness, două saune și o cadă cu
hidromasaj. Restaurantul Modigliani serveşte preparate italiene
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rafinate, braseria Corso, cu vedere la Bd. Nicolae Bălcescu, oferă mese
pe tot parcursul zilei, iar Corso Summer Terrace by Veuve Clicquot este
deschisă în fiecare seară din timpul verii începând cu orele 18:00 până
după miezul nopții. Printre facilități se mai numără şi Club Lounge la
etajul 21, cazino, parcare cu valet, servicii de concierge și transfer la și de
la Aeroportul Internațional Henri Coandă şi acces la internet WiFi gratuit
în zonele publice. În ceea ce priveşte posibilitatea organizării de
evenimente, hotelul oferă oaspeţilor patru birouri, şase săli de
conferinţă şi trei ballroomuri, cu o capacitate totală de până la 1.500 de
persoane. Dintre curiozităţile ce învăluie hotelul InterContinental merită
menţionat faptul că la etajul al 19-lea, se află apartamentul Imperial,
devenit cunoscut în 1979, unde au fost filmate scene pentru pelicula Nea
Mărin Miliardar. Apartamentul, cu o suprafață de 240 mp, dispune de
două dormitoare și oferă o vedere frumoasă spre Piața Universității.
De asemenea, piscina de la ultimul etaj este singurul bazin de înot din
Bucureşti construit la o altitudine de 90 de metri, iar conceptul de bufet
suedez a fost auzit prima dată de români în cadrul meniurilor servite
la InterContinental. n

*****

Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 4,
București
257
13
1.500
12,78 milioane lei
79/197
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ituat în partea de nord a Bucureștiului, în cea mai prolifică
zonă de afaceri a orașului și la doar 500 de metri de Centrul
Expozițional Romexpo, hotelul Ramada Bucharest Parc
pune la dispoziția oaspeților camere confortabile, cu o
varietate de facilități, un centru modern de conferințe și de
afaceri, restaurantul tradițional românesc La Parc, elegantul
restaurant Red Pepper, cu preparate internaționale, barurile
Anais și Vanilla și clubul de wellness, Vitality.
Ramada Bucharest Parc împarte zona de restaurante, sălile de
conferință și centrul Vitality Welness Club cu celălalt hotel al
complexului, Ramada Plaza Bucharest Convention Center, ambele
fiind administrate de compania Parc Hotels.
Clasat la 4* deluxe, Hotelul Ramada Plaza Bucharest oferă 267 de
camere confortabile, cu un design modern și cu toate dotările hightech necesare oamenilor de afaceri, inclusiv camere speciale
pentru fumători, nefumători, dar și pentru persoane cu dizabilități.
Cu o ambianță specială și un design clasic, apartamentele sunt
perfecte pentru un sejur confortabil, atât pentru turiști, cât și
pentru călătoriile de afaceri. Situate de la etajele 3 până la 8 și 1112, apartamentele sunt dotate pe lângă facilitățile standard, de
check-in & check-out expres și, de asemenea, de acces gratuit la
Vitality Wellness Club. Pe lângă serviciile standard, hotelul dispune
de Executive Lounge, oferă la cerere shuttle bus, room service
24/24h, coafor, curățătorie și spălătorie.
Centrul de conferințe din cadrul complexului hotelier Ramada
Parc & Ramada Plaza Ramada Bucharest Parc dispune de 20 de
săli de evenimente, dotate cu cele mai moderne echipamente
audiovizuale și cu facilități special create pentru conferințe,
training-uri, seminarii, evenimente corporate și întâlniri de afaceri.
Sălile pot fi configurate și compartimentate în spații de dimensiuni
diferite, în funcție de tema, tipul și stilul evenimentului. Cea mai
mare sală are o capacitate maximă de 400 de persoane, iar centrul
de conferințe poate găzdui orice tip de eveniment: de la congrese
și seminarii, până la evenimente sociale sau private. n

S

puncte
evoluție
nr. de
angajați

91
puncte
capacitate
săli de
conferințe

86
puncte
rating

70
puncte

Clasificare
Adresă
Spații de cazare
Săli conferință
Capacitate evenimente
Cifră de afaceri
Nr. angajați 2020/2019

****

Bd. Poligrafiei nr. 3-5,
Sectorul 1, București
267
7
720
9,43 milioane lei*
214/307
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*Cifra de afaceri este estimată pe baza datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor Publice de către Parc Hotels.
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amada Plaza Craiova este un hotel de 4 stele, full service,
incluzând servicii de cazare, F&B, conferinţe şi
evenimente, precum şi un centru spa&wellness. Deschis
pe finalul anului 2015 de către familia Berceanu, Ramada
Plaza Craiova este un hotel elegant şi modern, conceput
astfel încât să pună în valoare personalitatea şi atributele
definitorii ale brandului Ramada.
Localizat în centrul oraşului Craiova, hotelul este accesibil cu toate
mijloacele de transport urbane, fiind în acelaşi timp aproape de
toate atracţiile oraşului. Gara este localizată la 2 km de hotel,
aeroportul Craiova la 5km, iar
aeroportul Henri Coandă la 250 km.
Ramada Plaza Craiova reprezintă o
destinaţie de business şi leisure
completă, unind o suită excelentă de
elemente necesare unor evenimente
de succes. Locaţia este rezultatul
unui proces complex de
modernizare a fostului hotel Jiul,
emblematic în ultimele decade.
Acest proces de modernizare a avut
loc între anii 2013 şi finalul anului
2015, implicând o investiţie de 14
milioane de euro.
Cele 162 de camere şi apartamente
sunt împărţite în patru grade de
comfort: standard, superioare,
executive şi suite. Toate au un
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design contemporan, sunt foarte spaţioase şi confortabile,
utilizând cele mai bune materiale şi produse. Oaspeţii au acces
gratuit la internet de mare viteză în toate zonele hotelului, servicii
de spălătorie, spaţii ample de parcare, o grădină interioară, bar şi
restaurant, precum şi centru spa.
Ramada Plaza Craiova oferă de asemenea un ballroom şi trei săli
de conferinţă cu suprafeţe de la 44 la 506 metri pătraţi, dotate cu
echipamente de videoproiecție, instalaţie de sonorizare şi alte
facilităţi ce asigură un nivel înalt oricărui gen de eveniment. În
vecinătatea sălilor de conferinţă, un avantaj major este foaierul
foarte generos cu vedere spre grădina interioară unde se pot servi
băuturi sau mese în format standing.
Pentru organizarea evenimentelor private, Hotelul Ramada Plaza
Craiova pune la dispoziţie Ballroom Constantin Brâncuşi, cu o
capacitate de 260 de locuri. De asemenea, restaurantul Ellipse are
o capacitate de 130 de locuri și este ideal pentru a sărbători
evenimente speciale. n

****

Calea București, Nr. 1,
Craiova
176
4
500
5,55 milioane lei
49/97
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77
puncte
rimul hotel Hilton Garden Inn de pe piața locală și-a
deschis porțile la finalul lui 2017, după doi ani de renovări
și o investiție de 22 de milioane de euro. Hotelul,
administrat de compania Appex Alliance, este găzduit
într-o clădire veche, care datează din 1886, cu o
arhitectură remarcabilă, ce s-a păstrat intactă. Situat în
inima Bucureștiului, în apropierea Centrului Vechi și a
altor obiective turistice, Hilton Garden Inn Bucharest Old Town
dispune de 201 camere, fiecare dintre ele fiind mobilate modern și
dotate cu câte un birou, oferind un spațiu excelent de lucru pentru
oaspeții care au venit în interes de serviciu. Pe partea de
evenimente, hotelul dispune de 300 metri pătrați de spațiu
adaptabil, ce poate găzdui evenimente și recepții corporate și
private, cu o capacitate totală de 300 de persoane. Cele cinci săli
de conferință, numite după parcuri cunoscute din București Herăstrău, Floreasca Nord și Sud și Cișmigiu Nord și Sud -, sunt
dotate cu aparatură de ultimă generație, sisteme audio, WiFi,
ecrane de proiecție. Sala de conferință Cișmigiu are un tavan
panoramic de sticlă, care permite pătrunderea luminii naturale.
Oaspeții care ajung la Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, pot
lua masa la restaurantul hotelului, Beef Room, care are un specific
internațional și al cărui meniu se schimbă o dată la trei luni. Terasa
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hotelului oferă o priveliște inedită și spectaculoasă asupra
Centrului Vechi. În plus, magazinul hotelului este deschis non-stop
și oferă o selecție completă de gustări sărate, dulciuri și băuturi
răcoritoare. Printre facilitățile oferite se mai numără faptul că
oaspeții au acces la spălătoria din incinta hotelului, iar cei care
obișnuiesc să se mențină în formă pot merge la Centrul Fitness.
Hilton Garden Inn Bucharest Old Town este destinația potrivită
atât pentru turiștii care vor să exploreze Capitala, dar și pentru cei
care călătoresc în interes de serviciu. n
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Strada Doamnei 12,
București
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5
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7,83 milioane lei
32/68
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rand Hotel Italia din Cluj este un hotel cu un design
contemporan, realizat în stil arhitectonic italian. A fost
deschis de omul de afaceri Antonio Batani și face parte,
alături de alte nouă hoteluri, din grupul Batani Select
Hotels, fiind singura unitate a grupului care funcționează în
afara Italiei. Inaugurat în anul 2011, în urma unei investiții
de peste 20 de milioane de euro, Grand Hotel Italia are
nouă niveluri și este situat în cartierul rezidențial „Bună Ziua” al
Clujului, oferind o vedere panoramică și de la înălțime asupra
orașului. Unitatea are o suprafață de 30.000 de metri pătrați și este
unul din cele patru hoteluri de 5 stele din orașul transilvănean.
Oaspeții care se cazează aici au la dispoziție 187 de camere și
apartamente. Toate sunt aranjate într-un mod clasic, decorate în
stil italian, având podea din marmură, în timp ce băile sunt
placate cu mozaic din sticlă.
Restaurantul
hotelului,
Firenze, este
specializat în
bucătăria
italiană, cum
sunt și
celelalte
restaurante din
cadrul grupului
hotelier. În
același timp,
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lobby-barul hotelului este deschis în fiecare zi pentru prânz, cină
sau aperitiv, și oferă o priveliște către terasă și piscina în aer liber.
Grand Hotel Italia este o locație populară pentru evenimente
private, de tip petreceri de nuntă, atât datorită poziționării, cât și a
suprafeței. Hotelul pune la dispoziția invitaților o echipă completă,
inclusiv organizatori de nuntă profesioniști. Nici evenimentele de
tip corporate nu sunt ignorate de managementul hotelului, aici
fiind disponibile 11 săli de conferință, care poartă numele unor
compozitori și pictori celebri italieni, cu o capacitate totală de
peste 1.200 de locuri. Spațiile pot fi amenajate în așa fel încât să
poată acomoda evenimente de tip team building, congrese și
conferințe naționale.
Planurile de dezvoltare ale hotelului includ, pe viitor, construirea
unui spa cu piscină și saună, a unui club, dar și a unei parcări cu
150 de locuri. n
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Str. Trifoiului, nr. 2
Cluj-Napoca
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11
1.250
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94
rahova Plaza reprezintă un reper pentru istoria hotelieră din
Ploiești. A fost construit în anul 1973 și a trecut, de-a lungul
anilor, prin diferite etape de modernizare, reprezentând una
din cele mai mari investiții de acest gen din zonă. Hotelul este
situat în centrul istoric al oraşului Ploieşti, lângă Primăria
Municipiului Ploiești și la 500 de metri de stadionul de fotbal
„Ilie Oană" (stadionul FC Petrolul Ploiești).
În 2007, în urma unui amplu proiect de modernizare, Hotel Prahova șia schimbat denumirea în Prahova Plaza Hotel. Această modernizare a
avut ca efect îmbunătățirea atât a serviciilor oferite, cât și a
ambientului hotelului. În ultima etapă de modernizare s-a construit o
aripa nouă, ce dispune de 107 camere distribuite pe 13 etaje. La
subsolul acestui nou corp este amplasată una dintre cele mai
moderne zone de SPA din zonă. Clienții hotelului vor putea beneficia și
de servicii fitness și de cele mai noi inovații în materie de relaxare.
Hotelul dispune de camere de tip standard, Junior Suite, King și King
Executive. Camera standard oferă raportul optim calitate-preț, fiind
ideală pentru toți oaspeții ce doresc relaxare, Junior Suite asigură o
zonă dedicată de relaxare și un spațiu de lucru dedicat pentru clienții
business. La cerere se pot oferi camere pentru fumători. Camerele
King oferă servicii la standarde superioare pentru un plus de confort,
cu pat king size și baie cu cadă, iar camera King este alegerea ideală
pentru oaspeții ce doresc să beneficieze de cea mai spațioasă cameră
din hotel și de ambianța unei camere speciale cu pat king size, baie cu
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cadă și cabină de duș. Restaurantul National Club Restaurant poate
găzdui evenimente de business și private, iar oaspeții pot avea acces și
la grădina Il Piccolo Giardino sau Aquarium Bar.
Datorită spaţiilor generoase şi a dotărilor sale, Prahova Plaza Hotel
poate organiza conferinţe, seminarii, traning-uri, cursuri, recepţii,
cocktailuri, întâlniri de afaceri, prezentări/lansări de produse sau
servicii. Cele două săli de conferinţe, Blue I și Blue II, pot acomoda
grupuri între 10 și 450 persoane și dispun de videoproiectoare, ecrane
de proiecţie medii/gigant, flipcharts, acces la internet wireless de mare
viteză, aer condiţionat, instalație de sonorizare/lumini (la cerere. De
asemenea, pentru confortul și siguranța clienților, hotelul oferă servicii
de preluare de la aeroport și transfer la aeroport, la cerere. n
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Str. C.tin Dobrogeanu Gherea
nt. 11, Ploiești
254
2
450
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115/155
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*Cifra de afaceri este estimată pe baza datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor Publice de către compania Valdor.
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ituat în centrul Bucureștiului, pe Calea Victoriei, Radisson Blu
este unul dintre hotelurile emblematice ale Capitalei. Deschis
în toamna anului 2008, hotelul de 5 stele a fost inaugurat în
urma unei investiții de 70 de milioane de euro, prin
reamenajarea fostului hotel București. Inițial a fost afiliat
brandului Radisson SAS pentru ca ulterior, în 2010, să fie
rebranduit în Radisson Blu. Hotelul are 487 de camere și
apartamente cu un design contemporan, concepute de arhitectul Uri
Blumenthal și designerul Buki Zuker. Lângă hotel se află și cel mai
mare cazino din România, Platinum Casino. De asemenea, aici există
și centrul de fitness World Class Health Academy, construit pe o
suprafață de 2.000 de metri pătrați cu piscină interioară cu o lungime
de 22 de metri și centrul de wellness și terapie Bali Spa. În curtea
interioară, pe care Radisson o împarte cu hotelul Park Inn, există și o
piscină exterioară cu beach bar. Alături de restaurantul principal,
Dacia Felix, unde este servit micul dejun, Radisson găzduiește
restaurantele tematice Prime Steaks & Seafood, Caffé Città
(restaurant care promovează lunar o regiune din Italia), Ginger Sushi
Bar & Lounge și Prime Summer Garden (situat în grădina interioară a
hotelului). În zona de lobby a hotelului se află barul Blå Lounge, cu
un concept de mixologie inedit, cu 12 băuturi inspirate de semnele
zodiacale. Pentru clienții care își doresc o atmosferă mai intimă,
există barul Dark Blå, deschis până noaptea târziu, unde pot fi
savurate în liniște băuturi precum single malturi sau cognac.
Proprietarii Radisson Blu Hotel Bucharest au continuat să investească
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și în tehnologie. Astfel, a fost implementat software-ul Guestware
CRM, care permite personalului să cunoască preferințele oaspeților
cazați. Clienții care vin pentru prima oară la hotel sunt impresionați de
profesionalismul angajaților și de cât de repede răspund aceștia
solicitărilor lor. Guestware oferă, totodată, o multitudine de rapoarte
care permit managerilor să identifice probleme care apar periodic.
La capitolul facilități de evenimente, hotelul beneficiază de 11 săli de
meeting și ballroomul Atlas, de 540 de metri pătrați, care se poate
diviza în două săli mai mici și care poate acomoda 650 de oaspeți la o
recepție de tip cocktail și 500 de oameni în format teatru.
Radisson Blu Bucharest, împreună cu Park Inn by Radisson Bucharest
Hotel & Residence, aflat în același complex de clădiri, sunt singurele
hoteluri din România afiliate la Radisson Hotel Group (fostul Carlson
Rezidor), fiind administrate în baza unui contract de management pe
termen lung.
Atât Radisson cât și Park Inn, reunite în compania București Turism, au
fost deținute până în 2017 de către compania israeliană Elbit Imaging.
În urma unei tranzacții a cărei valoare s-a ridicat la aproximativ 170 de
milioane de euro, cele două hoteluri au fost cumpărate de fondurile
americane de investiții Revetas și Cerberus.
Chiar dacă Radisson Blu Bucharest este în momentul de față singurul
hotel sub acest brand de pe piața românească, lucrurile urmează să se
schimbe în curând. Al doilea Radisson Blu din România urmează să fie
deschis la Brașov, iar următoarele două sunt programate pentru
perioada imediat următoare la Timișoara și Cluj-Napoca. n
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Calea Victoriei, nr. 63-81,
București
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12
650 (sala Atlas)
18,27 milioane lei
98/360

Top50

Locul

CONTINENTAL FORUM ARAD 30
evaluare

76,8
puncte
evoluție
cifră afaceri

81
puncte
cifră
afaceri/
cameră

80
puncte
evoluție
nr. de
angajați

72
puncte
ontinental Forum Arad este un edificiu emblematic pentru
Arad, fiind situat chiar în inima orașului, pe bulevardul
principal, în apropiere de numeroase instituții publice, dar
și de diverse atracții turistice. Clădirea a fost inaugurată în
1969, iar pe vremea aceea hotelul avea un alt nume:
„Astoria”. În 1998, a intrat în lanțul Continental și și-a
schimbat denumirea, iar la scurt timp a fost renovat și
tranformat într-un un hotel de patru stele. Continental Forum Arad
dispune de 160 de camere și a avut parte de o renovare majoră în
2018. Camerele sunt dotate cu mobilier modern și diverse facilități
care să vină în întâmpinarea tuturor nevoilor ospeților.
Pe partea de F&B, hotelul propune restaurantul Mondo, local cu o
capacitate de 120 de persoane al cărui concept îmbină eleganța și
rafinamentul. Restaurantul oferă un meniu variat, cu o
multitudine de feluri de mâncare, cu plating inedit. În incinta
restaurantului se află și Gala Club, salonul de evenimente private,
care are o capacitate de 60 de locuri și propriul band muzical. În
lobby-ul hotelului se află barul de zi, renumita cofetărie Tekaffe,
care este zilnic aprovizionată cu prăjituri făcute în laboratorul
propriu.
Continental Forum Arad oferă, pe lângă serviciile de cazare, spații
în care pot fi organizate variate tipuri de evenimente. Cele șase săli
de conferință, cu o capacitate totală de 850 de locuri, sunt dispuse
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pe trei etaje și pot fi adaptate mai multor tipuri de evenimente
precum: conferințe, traininguri, petreceri pentru companii,
banchete etc. Sălile sunt dotate cu ecran de proiecție,
videoproiecție, lumină naturală, săli de conferință modulare,
internet gratuit și flipchart. În ultimii ani, hotelul s-a focusat și pe
devoltarea serviciului de catering, care asigură servicii complete
pentru diverse evenimente: petreceri și evenimente corporate,
petreceri private, evenimente în aer liber șamd. n
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ontinental Forum Oradea, cel mai mare hotel din Oradea, se
află pe malul râului Crișul Repede, în proximitatea
principalelor puncte de interes din oraș. Cu o clasificare de 4*,
hotelul a fost construit în perioada 1967-1971, iar numele
inițial a fost Hotel Dacia. În acea perioadă, hotelul era
considerat o bijuterie arhitecturală și a fost emblema orașului
pentru mult timp. În anul 1996, Hotelul Dacia a intrat în lanțul
hotelier Continental Hotels, iar în anul 2006, în urma unui proces de
rebranding, a devenit Continental Forum Oradea. Pentru a satisface
nevoile celor mai exigenți clienți, camerele elegante ale hotelului
Continental Forum Oradea sunt decorate și echipate respectând
standardele internaționale ale unui hotel de 4 stele. Hotelul pune la
dispoziția oaspeților 168 de camere dispuse pe șapte etaje, camere
Standard, Business sau Deluxe, inclusiv apartament sau cameră
Family. Hotelul dispune de mai multe săli pentru organizarea unor
evenimente private sau evenimentelor corporate, iar echipa
Continental Forum Oradea oferă consiliere atât în privința locației,
aranjamentului, cât și în alegerea meniului sau a tematicii.
Sunt cinci săli moderne de conferință, dotate cu toată aparatura
tehnică necesară desfășurării oricărui eveniment corporate: petreceri
corporate, conferințe, întâlniri de afaceri sau petreceri de Crăciun
pentru companii. În plus, în completarea evenimentului, hotelul oferă
pachete speciale de coffee break și lunch.
Fiecare sală de conferințe dispune de un layout modular. Sala
Prezident, cu o capacitate de 10 persoane, este perfectă pentru
întâlniri de afaceri discrete. La polul opus, sala Belvedere are o
capacitate de până la 300 de persoane. Astfel, indiferent de amploarea
și de specificul evenimentului, Continental Forum este alegerea
optimă pentru business meetings în Oradea.
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Pe lângă cele cinci săli dedicate evenimentelor, hotelul dispune și de
Salonul Francez, cu o capacitate de 30 de locuri și cu mobilier din lemn
masiv. Piscina hotelului Continental Forum Oradea este una cu apă
geotermală, cu o temperatură de 37 de grade iarnă și 33 de grade pe
timp de vară. n
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otel Continental Forum Sibiu definește granița dintre
sfârșitul epocii hanului medieval și începutul industriei
hoteliere moderne. Clădirea hotelului, un monument
istoric ce datează din anul 1912, este un martor tăcut al
istoriei orașului și a avut nu mai puțin de cinci denumiri
de-a lungul timpului „La Bila Aurie”, „Bulevard”,
„Habermann”, „Europa” și din 2007, „Continental Forum”,
în urma preluării de Continental Hotels.
Localizat în Piața Unirii din Sibiu, hotelul clasificat la 4*, se află în
imediata apropiere a centrului istoric și este renumit pentru
serviciile de calitate oferite oaspeților.
Continental Forum Sibiu pune la dispoziție 131 de camere, 3
apartamente deluxe și un apartament prezidențial aflat la ultimul
etaj. Oaspeții pot alege între camere standard, camere superior
sau camere superior deluxe. În funcție de preferințe, turiștii pot
alege o cameră dotată fie cu o cabină de duș, fie cu o cadă. În plus,
hotelul are și camere cu facilități speciale pentru persoanele cu
dizabilități sau mobilitate redusă.
Hotel Continental Forum Sibiu dispune de mai multe saloane de
evenimente în cadrul cărora se pot organiza atât petreceri
corporate, conferințe, întâlniri de afaceri sau petreceri de Crăciun,
cât și nunți, botezuri sau petreceri private. Cele trei săli de
conferință situate la mezanin sunt modulare și dispun de lumină
naturală, internet WiFi gratuit de mare viteză, aer condiționat,
ecran de proiecție, videoproiector și flipchart. Cea mai mare sala
de conferință poate acomoda până la 200 de persoane.
La cerere, hotelul oferă și alte facilități suplimentare precum
echipamente de traducere simultană, sistem audio & video,
echipamente suplimentare (ecran LCD, laptop), pupitru,
teleconferință și servicii de secretariat. n
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33 PARK INN BY RADISSON HOTEL & RESIDENCE
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65
ark Inn by Radisson Bucharest Hotel & Residence a fost
inaugurat în 2015, atunci când compania București Turism a
decis transformarea a mai bine din jumătate din complexul
Centre Ville într-un hotel de 4 stele, în urma unei investiții de
șase milioane de euro. Park Inn by Radisson Hotel & Residence
este singurul deschis sub acest brand în România și
beneficiază de o localizare centrală, fiind situat la 300 de metri
distanță de Ateneul Român. Planul de renovare, desfășurat pe
parcursul a șapte luni, a dus la transformarea apartamentelor Centre
Ville în 210 camere moderne și apartamente destinate atât turiștilor de
leisure, cât și celor de business. Poziționat în holul mare de la parterul
hotelului, Sharkia este unul din puținele restaurante din București
specializate pe bucătăria est-mediteraneană. Restaurantul servește
mic-dejun în spațiul de la etaj numit Sharkia Glasshouse, și este
disponibil și pentru organizarea de evenimente private sau de
business. Barul, care poartă același nume, este situat în holul hotelului
și este un spațiu dedicat socializării.
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Hotelul dispune și de patru săli moderne de conferință, care pot găzdui
orice tip de eveniment, de la conferințe, traininguri, până la prezentări
de produse și servicii. Sălile Neptun și Venus au o capacitate de 18 locuri
fiecare, în timp ce sala Saturn poate acomoda 24 de persoane, iar sala
Jupiter are o capacitate de 42 de locuri.
Fiind situat în proximitatea hotelului Radisson Blu, care este gestionat de
aceeași companie, Park Inn by Radisson oferă oaspeților acces la
facilitățile de wellness și relaxare din cadrul acestuia.
Park Inn by Radisson Bucharest Hotel & Residence face parte din grupul
Radisson Hotel Group (fostul Carlson Rezidor) și este administrat, la fel
ca Radisson Blu București, în baza unui contract de management pe
termen lung. n
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hoenicia Grand Hotel face parte din grupul hotelier
autohton Phoenicia Hotels, care deține în prezent mai multe
unități de cazare în București și în stațiunile de pe Litoral.
Phoenicia Hotels a debutat pe piața Capitalei în 2005, prin
deschiderea unuia dintre cele mai mari hoteluri de patru
stele din oraș: Phoenicia Grand Hotel. Hotelul este
beneficiază de un amplasament ideal pentru mediul de
afaceri, fiind situat în apropierea mai multor zone de interes major,
cum ar fi Baneasa Business Center, Romexpo, Piața Victoriei, precum
și de Aeroportul International Henri Coandă.
Hotelul pune la dispoziția oaspeților o multitudine de servicii de
ospitalitate, dar se mulează și pe nevoile celor care caută un spațiu
pentru organizarea conferințelor și evenimentlor corporate. La
Phoenicia Grand Hotel sălile de conferință și saloanele de întâlniri au
o capacitate totală de 930 de locuri și sunt situate la mezanin, a cărui
suprafață este de aproximativ 1000 mp. Toate cele nouă săli sunt
dotate cu aparatura necesară și performantă pentru orice tip de
eveniment. Cea mai spațioasă sală, Kadisha, are aproximativ 300 de
metri pătrați și dispune de 300 de locuri, iar cea mai mică sală,
Theodosia, este destinată întâlnirilor de business mai restrânse,
având o capacitate de 16 locuri.
Hotelul are trei restaurante cu specific diferit - Zarada, Colosseum și
Saidoun, care pun la dispoziția clienților o varietate de gusturi și
preparate, din diverse bucătării: internațională, românească,
italienească și libaneză. Lobby Bar, al cărui design inspirat din celebra
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peliculă „Nașul”, se află în lobby-ul hotelului și dispune de o gamă
variantă de cocktailuri, băuturi alcoolice și non-alcoolice, precum și de
cafea și diverse băuturi pe bază de cafea. De asemenea, hotelul are și o
zonă exclusivistă, Platinium Lounge & Club. Oferta este completată de
Centrul Spa, care include sală de fitness / aerobic, jacuzzi, saună etc. n
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35 RAMADA HOTEL & SUITES BUCHAREST NORTH
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omplexul hotelier și de apartamente Ramada Hotel &
Suites Bucharest North este situat în zona rezidențială de
nord a orașului, în Cartierul Latin, foarte aproape de parcul
Herăstrău. Cotat la 4 stele, hotelul se află la o distanță de
nouă kilometri de Aeroportul Henri Coandă și la 14 minute
de mers cu mașina față de centrul orașului. Complexul
hotelier este deținut de către omul de afaceri Virgil Călina și
soția sa, Meda de Silvania Călina, care dețin și distribuitorul de
băuturi alcoolice și dulciuri De Silva Exclusiv. Investiția ințială în
Ramada Hotel & Suites Bucharest North a fost de aproximativ 15
milioane de euro, hotelul fiind inaugurat în anul 2006.
Ramada Hotel & Suites Bucharest North dispune de 242 de camere
și apartamente. Hotelul dispune de 36 de camere standard, 127
deluxe și 24 business. Pentru oaspeții care intenționează să-și
prelungească șederea, complexul pune la dispoziția lor și
apartamente are pot fi închiriate pe termen mai lung.
Restaurantul Allegro, situat la parterul hotelului, oferă un meniu
inspirat din bucătăria internațională, cu puternice influențe
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mediteraneene. De asemenea, în cadrul hotelului mai
funcționează și The Orange Bar&Lounge și terasa The Orange
Garden. Pentru orice tip de evenimente, private sau business, care
pot avea de la zece până la peste 500 de invitați, complexul
Ramada Hotel & Suites Bucharest North pune la dispoziție 14 săli
de conferință, unele dintre ele fiind modulare. Diamond Ballroom
poate acomoda până la 500 de persoane, Crystal Ballroom are o
capacitate de 320 de persoane, Amethyst Ballroom de 260 de
persoane, iar American Lounge de 110 persoane. Celelalte săli
(Opal, Coral Onyx, Topaz, Jade, Emerald, Agate, Sapphire și
Quartz) pot acomoda între 14 și 55 de persoane. Sala de ședințe
The Executive Boardroom, situată la ultimul etaj al hotelului, are
12 locuri.
Clubul Go Fitness din cadrul hotelului pune la dispoziția oaspeților
o sală de sport, saună uscată și umedă și piscină în aer liber. n
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1 TELEFERIC GRAND HOTEL
eleferic Grand Hotel din Poiana Braşov a fost readus la viaţă în
2015, după ce, mai bine de 20 de ani, locaţia a fost închisă. S-a
dorit reluarea activităţii turistice a hotelului ca destinaţie de
vacanţă la poalele muntelui Postăvaru, într-un univers hotelier
de lux, ce poate oferi experienţe de neuitat. Astfel, în urma unor
transformări radicale, s-a născut Teleferic Grand Hotel.
Renovarea vechii clădiri a început la finalul lui 2012, iar
construcţia propriu-zisă, în vara anului 2013. Această renovare a implicat
şi multe consolidări, intervenţii structurale, reconstrucţia şarpantelor şi
recompartimentări ale camerelor, toate pentru a readuce hotelul la cele
mai noi standarde. În urma unei aventuri a renovării, hotelul a renăscut,
reuşind să îmbine un stil clasic montan cu cel modern, într-un concept
potrivit pentru o staţiune montană. Teleferic Grand Hotel dispune de un
total de 127 de camere şi apartamente. Dotările au fost gândite astfel
încât să ofere tot confortul necesar şi să creeze o atmosferă intimă şi
armonioasă. Mobilierul elegant, decoraţiunile şi lambriul din lemn vechi
de peste 80 de ani, folosit la placarea pereţilor, paturile confortabile şi
frumoasa privelişte montană, se împletesc cu dotările moderne, pentru
a putea oferi
oaspeților o
experienţă bună, în
orice anotimp.
Pentru o întâlnire
între prieteni,
eveniment de familie,
şedinţă sau
conferinţă de
anvergură, sunt
pregătite spaţii
multifuncţionale: o
sală pentru petreceri,
Brașovia Ballroom,
cu o capacitate de
250 locuri şi trei săli
de evenimente Poiana, 22 locuri,
Cetăţuia, 33 locuri şi
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Postăvaru, 32 locuri. Toate sălile dispun de echipamente moderne
audio-video, izolaţie fonică, internet de mare viteză şi au fost proiectate
pentru a întregi gama variată de facilităţi pe care hotelul le pune la
dispoziţie. Cele două restaurante ale complexului, „4 Anotimpuri“ (180
locuri) şi „Coroana Gourmet“ (80 locuri), au fost concepute pentru a
putea oferi o experienţă culinară cu gust. Meniurile îmbină mâncăruri
tradiţionale româneşti, alături de cele bazate pe reţete din bucătăria
internaţională. Vinurile, de asemenea româneşti şi internaţionale,
completează meniul.
Un alt serviciu pus la dispoziţia clienţilor este centrul spa, cu piscină
interioară, săli de tratament, saună umedă, uscată şi infraroşu, jacuzzi
exterior şi sală de fitness. De asemenea, centrul de închirieri schiuri şi
şcoala de schi Teleferic, garderoba de schiuri, locul de joacă pentru copii,
„Casa UTU“ (o casă bistriţeană de la începutul secolului 20 reconstruită
în cadrul hotelului) destinată petrecerilor rustice sunt alte câteva din
serviciile oferite oaspeţilor hotelului. Însă calitatea de bază a serviciilor
oferite turistului la Teleferic este reprezentată de confortul din cameră:
TV-HD, telefonul, controlul individual al temperaturii, accesul la internet
wi-fi, biroul de lucru, mini-barul şi, mai ales, mobilierul din lemn masiv,
cât şi salteaua specială a patului, care creează condiţiile pentru un somn
perfect. Clientela Teleferic Grand Hotel variază în funcţie de sezon: iarna
politica hotelului se concentrează pe clienţi individuali, iar în sezonul de
vară şi cele intermediare focusul este pe clienţii de business.
Promovarea se face atât pentru întregul complex hotelier, cât şi,
punctual, pe evenimente în restaurantele sau barurile hotelului,
evenimente corporate pentru companiile din Braşov sau brunch-uri pe
terasa restaurantului. Spa-ul beneficiază şi el de o promovare separată,
în încercarea de a atrage cât mai mulţi clienţi din afara hotelului. n
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flat la trei kilometri de stațiunea Băile Balvanyos, hotelul
este singura unitate de cazare de mari dimensiuni din
zonă. Preluat în 2007 de către Lorand și Zsuzsanna
Szarvadi-Teglas, fondatorii rețelei Domo, hotelul a fost
inițial văzut ca oportunitate de investiție. De la preluare și
până în prezent, unitatea hotelieră a atras însă investiții de
peste 11 milioane de euro.
Construită în anul 1938, clădirea principală a Balvanyos Resort
este una din puținele din România realizate în stilul arhitectural
Bauhaus. Redeschis în 2010 în urma unui proces de renovare și
modernizare, hotelul a ajuns de la 72 de camere de trei stele, la
102 camere de patru stele.

A

100
puncte

Clasificare
Adresă
Spații de cazare
Săli conferință
Capacitate evenimente
Cifră de afaceri
Nr. angajați 2020/2019

hoteluri
de business

evoluție
nr. de
angajați

În ciuda modernizării unității, hotelul nu a reușit să treacă de un
grad de ocupare de 30%, care îl făcea nerentabil. Abia după
inaugurarea centrului de spa și wellness hotelul a reușit să treacă
pe profit, gradul mediu de ocupare pe întreg anul depășind în
prezent 70%.
Grand Santerra Spa a fost deschis publicului în martie 2016, în
urma unei investiții de 3,5 milioane de euro, din care 1,5 milioane
euro a reprezentat finanțare nerambursabilă din fonduri
europene. Centrul spa include șapte bazine, trei saune, baie de
aburi, salină, sală de fitness, cinci camere de tratament pentru
masaje și împachetări corporale și cabinet medical.
Aflat pe un domeniu cu o suprafață totală de 15 hectare,
Balvanyos Resort are și alte facilități de petrecere a timpului liber,
printre care se numără terenuri de sport multifuncționale, sală de
fitness, perete de cățărări, pistă de alergare de 1,7 km în jurul
hotelului, trasee de mountain bike cu diferite grade de dificultate.
Hotelul dispune de trei restaurante: Grand Hotel (restaurantul
principal, unde pot fi servite până la 200 de persoane), Fork
(restaurant de fine dining) și GastroLab (aflat într-o clădire
separată, cu o bucătărie care pune accentul pe preparate
transilvănene reinterpretate). Totodată, cele patru săli de
conferință ale Balvanyos Resort pot acomoda 400 de persoane,
cea mai mare dintre ele având o capacitate de 300 de locuri. n
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3 INTERNAȚIONAL SINAIA
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onstruit în anul 1983, Internațional Sinaia a fost gândit pentru
acomodarea turiștilor veniți în stațiune pentru sporturile de
iarnă. Din anul 2012 hotelul a fost afiliat grupului hotelier
românesc Internațional Hotels, din care mai face parte și hotelul
Internațional din Iași. Redeschis în 2011, în urma unui proces de
reamenajare ce a costat șase milioane de euro, hotelul de 4
stele, are 180 de camere, trei restaurante, un bar, o zonă de
wellness și un centru de conferințe cu o suprafață de 1.400 de metri
pătrati, cu 9 săli de conferință și spațiu de expoziție. Dintre cele 180 de
spații de cazare, 146 sunt camere duble standard, 5 sunt camere duble
deluxe, 14 sunt junior suite, 7 sunt executive junior suite, 6 one bedroom
suite, o cameră single și o cameră pentru persoane cu dizabilități.
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Situat la primul etaj, restaurantul Tirol are specific austriac și o
capacitate de 120 de locuri. Restaurantul Panoramic, cu bucătărie
românească și internațională, poate primi până la 350 de oaspeți, iar
Cucina Sofia, situat la parterul hotelului, are disponibile preparate cu
specific italian, precum pizza sau paste. Barul de la Internațional Sinaia
se numește Chocolate Bar și este situat la parterul hotelului. Centrul de
conferințe, unde pot fi organizate evenimente corporate, traininguri sau
prezentări de produse, numără nouă săli. Dintre acestea, sala Magnum,
de 450 de persoane și Auditorium, de 150 de locuri, sunt modulare, iar
sala Forum poate primi între 150-180 de persoane. Celelalte săli,
Training I, Training II, Seminar, Observator, Belvedere și Colocvium, pot fi
aranjate astfel încât să permită o capacitate cuprinsă între 30 și 70 de
locuri. Zona de spa a fost renovată și modernizată în cursul anului 2016,
în urma unei investiții de 1,5 milioane de euro. La structura deja
existentă la momentul respectiv s-au adăugat o saună umedă, un
hammam cu o capacitate de 10 persoane, o piscină cu o suprafață de
132 de metri pătrați, un jacuzzi și un spațiu pentru relaxare.
Zona VIP dispune de trei cabinete private de masaj unde oapeții
hotelului pot beneficia de masaje profesionale sau tratamente de
reflexologie. În plus, zona VIP, oferă un jacuzzi cu două paturi de
hidromasaj, o saună uscată,o saună umeda și o salină artificială cu sare
de Himalaya. În cadrul hotelului funcționează și un centru de
entertainment, cu 4 piste de bowling și 2 mese de biliard.
Hotelul este situat pe Valea Prahovei, la numai 120 de kilometri distanță
de București, la poalele Masivului Bucegi, nu departe de atracțiile
turistice din zonă, cum ar fi Mănăstirea Sinaia, Casino Sinaia, Castelul
Peleș șamd. n

****

Str. Avram Iancu, nr. 1,
Sinaia
180
9
1.000
14,33 milioane lei
110/116
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ctualul hotel de la malul mării deținut de Gheorghe Hagi a
fost inaugurat în anul 1959 sub numele de Yalta. Ulterior a
primit numele de Hotel București, iar din anul 1999, când a
fost cumpărat de fostul fotbalist, se numește Iaki. Situat la 20
de metri de plaja din Mamaia, Iaki este una dintre puținele
unități de cazare de pe litoralul românesc deschise pe tot
parcursul anului. Hotelul de 4 stele are 122 de camere, dintre
care 62 duble, 20 duble superioare, două camere executive, 24 de
apartamente standard, șase apartamente superioare, cinci executive
și trei apartamente prezidențiale.
Iaki este dotat și cu un centru de conferințe, Conference Center Iaki
Hotel, cu patru săli de evenimente. Sala București are o capacitate de
50 de locuri, la fel ca și sala Roma, în timp ce sala Madrid poate
acomoda 100 de persoane, iar sala Viena, 200. Pentru evenimente ce
depășesc 200 de invitați, sălile Viena, Madrid și Roma pot fi unite.
Hotelul Iaki are două restaurante și două baruri. Restaurantul
Coriolis este deschis pe toată durata anului și are o capacitate de 120
de locuri. Meniul regăsit aici este unul à la carte, cu preparate
tradiționale românești, dar și internaționale. Al doilea restaurant din
cadrul hotelului, Ballroom, poate acomoda 250 de invitați și are
priveliște către mare.
În plus, hotelul dispune și de sala de evenimente Casino Iaki, unde se
pot organiza petreceri de nuntă, în timp ce pentru momente de
relaxare sunt disponibile cele două baruri din incinta hotelului, Piano
Bar, cu o capacitate de 60 de locuri și Sunrise Bar, situat lângă piscina
exterioară, care este deschis doar pe perioada estivală.
Iaki Spa a fost inaugurat în 2002, având o suprafață de 1.600 de metri
pătrați. Spațiul a fost renovat în 2012, în urma unei finanțări cu
fonduri europene, oferind oaspeților facilități precum piscină cu apă
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încălzită, saună umedă și uscată, duș emoțional sau cervical, jacuzzi
și duș Vichy. Zona de spa mai dispune și de o sală de sport, Iaki Gym,
și de o zonă de masaj și relaxare, Spa Senses. Investiția a costat 3,4
milioane de euro. n

****

INFO

Mamaia, Constanța
123
4
400
13,11 milioane lei
113/133
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otelul Aurelius din Poiana Brașov, parte a lanțului hotelier
Împăratul Romanilor alături de încă trei hoteluri, și-a
deschis porțile în anul 2006, fiind, de atunci, destinația
perfectă atât pentru sezonul de iarnă, cât și pentru cel
estival. Hotelul este situat pe marginea lacului Miorița, iar
camerele au priveliște către masivul Postăvarul, cunoscut
ca fiind una dintre cele mai frumoase zone de schi. Aurelius
dispune, în total, de 88 de camere, din care 7 apartamente deluxe
cu o suprafață de 200 mp și 18 apartamente premier de 160 mp.
Toate spațiile de cazare sunt dotate cu aer condiționat, cablu TV,
telefon și minibar. Pe lângă oferta destinată turiștilor de leisure,
hotelul este potrivit și pentru organizarea de conferințe,
meetinguri sau evenimente corporate. Astfel, le pune la dispoziție
patru săli de conferință, toate dotate ce cele mai noi tehnologii:
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ecrane, flipcharturi, internet wireless, echipamente de sonorizare,
videoproiectoare, precum și asistență tehnică pe perioada
evenimentului. Salonul Imperial poate să găzduiască până la 400
de persoane, sala de conferință Aurelius are o capacitate de 300 de
persoane, iar salonul Belvedere și salonul Albastru au fiecare o
capacitate de câte 170 persoane. În total, sălile de evenimente, pot
găzdui peste 1.000 de persoane. Un alt punct forte al hotelului este
reprezentat de Centrul Spa, care pune la dispoziția clienților
piscină, jacuzzi, o saună și o sală de sport. Restaurantul hotelului,
numit Miorița, are un meniu variat, cu preparate atât din
gastronomia românească, cât și din bucătăriile internaționale.
Situat într-o zonă turistică, în mijlocul unui peisaj maiestuos, Hotelul
Aurelius Împăratul Romanilor este o oază de liniște și relaxare și în
același timp cadrul perfect pentru evenimente reușite. n

****

Poiana lui Neagoe, Nr. 25,
Poiana Brașov, jud. Brașov
88
4
1.040
12,01 milioane lei
67/55
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LOTUS THERM SPA & LUXURY RESORT 6
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otus Therm este probabil cel mai de succes spa hotel din
România. Clasificat la 5 stele, hotelul împreună cu
complexul balnear se întinde pe o suprafață de 47.000 de
metri pătrați în stațiunea Băile Felix de lângă Oradea.
Hotelul a fost deschis în octombrie 2015, beneficiind de o
investiție de 29,3 milioane de euro din partea celor cinci
acționari: compania Turism Felix, care mai administrează
încă șapte hoteluri în stațiunea Băile Felix și patru fonduri de
investiții: SIF Transilvania, SIF Oltenia, SIF Muntenia și SIF
Moldova. Lotus Therm este împărțit în patru zone mari: hotelul,
baza de tratament, zona de agrement (Aquapark Felixarium) și
parcarea de 210 locuri.
În cadrul complexului, aquaparkul Felixarium dispune de 14
piscine interioare și exterioare cu recirculare și apă termală,
jacuzzi, peșteri cu izvoare termale, cascade, două tobogane, zone
de luat masa (Cascada Bar, Yammi Grill, Tiki Bar) și un teren de
volei. În cadrul Gold Spa se poate opta pentru: trei tipuri de saună,
cameră de gheață, duș-aventură, împachetare cu ciocolată, masaj
cu pietre vulcanice și masaj cu bețe de bambus. Hotelul are 180 de
camere și apartamente, dintre care 79 single, 40 duble (trei din ele

L

pot acomoda persoane cu dizabilități), 47 de apartamente
standard și șase apartamente speciale.
Complexul are trei săli de conferință, care se pot adapta oricărui
tip de eveniment: conferințe, team buildinguri, evenimente
exclusiviste private. Salonul Topaz dispune de 100 de locuri,
Salonul Opal de 150 de locuri, iar Salonul Onix, de 200 de locuri.
Restaurantul din cadrul hotelului Lotus Therm, Salon Ambra, are o
capacitate de 180 de persoane, având un meniu internațional, iar
în vecinătatea recepției este amenajat barul de zi Crystal Café.
Pentru oaspeții care vin pentru tratament balnear, Lotus Therm
a amenajat centrul Nelumbo Med-Spa unde se pot face ședințe
de hidroterapie, împachetări și băi cu nămol, împachetări cu
parafină, electroterapie, hidrokinetoterapie, kinetoterapie
sau masaje. n
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Str. Victoria, nr.20,
Băile Felix, jud. Bihor
172
3
450
16,53 milioane lei
201/220
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7 MERA ONIX

evaluare
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100
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era Onix aparține grupului Mera Hotels și a fost
inaugurat în vara anului 2018, din dorința de a
transforma orice vacanță într-o experiență deosebită pe
litoralul românesc. Hotelul pune la dispoziția oaspeților
o diversitate de servicii și facilități care sunt incluse în
experiența de vacanță, de la cazare până la meniuribufet și băuturi pentru toate gusturile, de la piscina
Infinity și o terasă cu șezlonguri, până la plajă privată. Hotelul

M

89
puncte
evoluție
nr. de
angajați

Mera Onix are 345 camere și apartamente, restaurant & bar,
piscină infinity, piscină pentru copii, terasă, plajă dedicată, club
pentru copii, animatori, program de divertisment, sală de
conferințe. Camerele și apartamentele de 4* sunt inspirate din
elemente marine și reunesc toate facilitățile de confort - minibar,
WI FI, balcon, aer condiționat, TV LCD, seif - iar unele apartamente
au terasă privată cu jacuzzi. Hotelul Mera Onix a dezvoltat și un
program All Inclusive, gândit pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor oaspeților. Toată mâncarea este inclusă, rețetele fiind
alese din bucătăria internațională - thailandeză, mediteraneeană,
grecească, libaneză - dar și cele mai gustoase mâncăruri românești
tradiționale. Gustările, între prânz și cină, și băuturile sunt, de
asemenea, incluse.
În privința evenimentelor de business, centrul de conferințe Mera
Onix poate găzdui până la 800 de persoane. Construit individual
față de hotel, centrul este alcătuit dintr-o sală modulară care are
acces în interior atât prin recepția hotelului, cât și prin parcare.
Astfel, sala poate fi împărțită în trei module, cu o capacitate de
câte 250 persoane în aranjament tip „Teatru” sau „U-shape” și 270
de persoane pentru cocktail.
Aceste module pot funcționa în egală măsură împreună, formând
o sală de mari dimensiuni, de până la 800 de locuri, sau
independent, în funcție de tipul, natura evenimentului și numărul
de persoane. n
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****

Strada Gala Galaction,
Cap Aurora, jud. Constanța
345
1
800
19,71 milioane lei
82/80
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AQUA PRESIDENTHOTELS & SPA 8
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qua President Spa face parte din complexul President Hotels &
Resort din stațiunea balneară Băile Felix, desfășurat pe o
suprafață generoasă ce oferă numeroase facilități, precum și un
Aqua Park. Resortul cuprinde hotelurile President Spa și Hotel
Aqua President, dar și hotelul President, deschis în 2001 și
modernizat în 2011. Acesta este dotat cu patru săli de conferinţă
de diverse capacităţi, de la 20 până la 350 de persoane, de care
pot beneficia și celelalte hoteluri din complex. Din 2020, oferta a fost
extinsă cu o unitate nouă, orientată către facilitățile de evenimente:
President Business. Hotelul President Spa, care dispune de 45 de
camere și cinci apartamente, a fost inaugurat în iulie 2017. Construcția
înglobează tehnologii inovative de încălzire și răcire a apei, folosindu-se
energia generată de apa termală uzată, multe dintre acestea fiind
folosite, la momentul respectiv, pentru prima dată pe piața locală. Toate
camerele dispun de balcoane și sunt amenajate în stil modern cu o tentă
elegantă, în culori naturale. Hotelul este dotat cu o piscină acoperită,
una exterioară cu pool bar încorporat, zonă de plajă, cât și un centru spa
modern, cu trei saune, un jacuzzi, zonă de relaxare și cabinete de masaj.
Al doilea hotel, Aqua President, dispune de 25 de camere și trei
apartamente, destinate în special familiilor. Pentru un plus de confort,
legătura cu Aqua Park se face printr-o pasarelă închisă, facilitând accesul

A

în orice perioadă a anului. În incinta acestuia, turiștii au la dispoziție un
restaurant pitoresc și două baruri, dintre care unul cu o frumoasă terasă
exterioară, deschisă pe toată durata verii. Hotelul President Business, cel
mai nou, este lipit de corpurile Standard și Superior ale hotelului
President Spa, are 62 de camere duble și 8 apartamente, precum și un
restaurant nou, cu o capacitate de 400 de locuri, amplasat la parter, care
deservește ambele locații. La primul etaj al clădirii sunt amplasate cele
patru săli de conferință, două dintre acestea având o capacitate între 80
– 100 de locuri, o alta de până la 200 de locuri și ultima de 25 de locuri,
rezervată diverselor meetinguri, prezentări de produs și altele. Toate
sălile sunt dotate cu sonorizare, sistem de traducere simultană,
videoproiector cu ecran de proiecție, flipchart etc.
În ceea ce privește facilitățile de recreere, complexul pune la dispoziția
turiștilor Aqua Park-ul cu 13 bazine acoperite (din care șapte dotate cu
jacuzzi), șapte bazine exterioare, două tobogane interioare, șase
tobogane exterioare, o
zonă de wellness cu
cinci saune, precum și
zonă pentru copii și bilă
generatoare de valuri.
Aqua Park-ul este
deschis tot timpul
anului, bazinele fiind
alimentate cu apă la
36°C, confortul fiind
astfel asigurat și pe
timp de iarnă. n
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Băile Felix, Bihor
78
4 (în complex)
350
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nvestiție greenfield a fostului proprietar al fabricii de conserve
Ardealul, omul de afaceri Ovidiu Costea, hotelul Clermont a
fost primul hotel clasificat la patru stele din județul Covasna.
La deschidere, în noiembrie 2007, hotelul avea un singur corp
și doar 75 de camere, însă la doi ani de la inaugurare,
proprietarul hotelului a început construcția unui al doilea corp
de clădire, care a permis creșterea numărului de spații de
cazare cu 31 de camere și adăugarea a încă cinci săli de conferință.
Astfel, hotelul situat în zona Valea Zânelor din Covasna dispune în
prezent de 106 spații de cazare, dintre care 66 de camere twin, 12
camere matrimoniale, 10 camere executive, nouă apartamente
junior suite split, șase apartamente junior suite open, două
apartamente senior suite și un apartament presidential suite.
În cadrul complexului hotelier există și un centru de sănătate,
specializat în prevenirea și tratarea bolilor cardiovasculare,
precum și în terapii de relaxare, prin proceduri antistres.
Facilitățile dedicate zonei de wellness a hotelului includ și piscină
acoperită, saună, jacuzzi, hidromasaj.
Pentru evenimente și conferințe, hotelul Clermont dispune de
nouă săli, amplasate în ambele corpuri ale hotelului. În corpul A se
află sala Millenium, care are 160 de locuri, sala President de 55 de
locuri, sala Panoramic de 36 de locuri, în timp ce sala Belvedere
are 30 locuri. Din corpul B fac parte următoarele săli: sala M.
Eminescu, de 180 de locuri, amfiteatrul M. Sadoveanu cu 28 de
locuri, sala V. Alecsandri de 36 de locuri, sala I.L. Caragiale de 30
de locuri și sala I. Creangă de 30 de locuri.
Restaurantul Clermont din cadrul hotelului are o capacitate de 170
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de locuri, dar poate acomoda până la 230 de persoane în cadrul
unor evenimente speciale. În plus, restaurantul poate fi împărțit în
două saloane diferite, unul de 122 de locuri, iar celălalt de 48. În
perioada verii, terasa Summer Zone crește capacitatea disponibilă
cu alte 40 de locuri. Hotelul are, de asemenea, un cafe-bar în zona
recepției, un club cu o capacitate de 60 de locuri, o grădină de vară
și o cramă.
Datorită amplasării sale, oaspeții hotelului pot beneficia și de o
serie de activități în aer liber, precum: fotbal, tenis de câmp,
baschet, paintball, tir cu arcul, mountain bike sau drumeții. n

****

Str. Mihai Eminescu,
nr. 225A, Covasna
106
9
585
7,86 milioane lei
104/125
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ALPIN RESORT 10
evaluare

91,
15
puncte
evoluție
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onstruit în stațiunea montană Poiana Brașov, complexul de 4
stele Alpin este compus din trei corpuri de cazare, alăturate și
conectate între ele, care împreună pot acomoda peste 850 de
oaspeți. Clădirea principală, hotelul Alpin, a fost inaugurată în
anul 1976. Astăzi are 140 de camere duble și patru
apartamente, realizate în stiluri diferite de design. A doua
clădire care compune complexul este aparthotelul, construită
în perioada 2008-2010 , în timp ce Alpin Casa a fost deschis
oaspeților în anul 2014, având 25 de camere și șapte apartamente.
Complexul a fost proiectat și funcționează atât ca spațiu de leisure,
dar și ca locație pentru team buildinguri, conferințe sau întâlniri de
tip corporate. Spațiile dedicate evenimentelor pot fi
compartimentate pentru a acomoda orice tip de cerințe. Cele două
săli mari, Carpathian Conference & Ballroom și Transilvania
Conference Hall sunt modulare și împreună pot găzdui 750 de
persoane. Sălile Adolescent, The Team, Sibiu și Cluj sunt, de
asemenea, disponibile pentru întâlniri și evenimente, cu o

C

88

capacitate totală de aproape 400 de locuri. Resortul dispune și de 30
de meeting rooms, fiecare având 36 de locuri.
Oaspeții au posibilitatea de a alege să ia masa într-unul din cele
patru restaurante din cadrul hotelului. Deschis în anul 2010, A
Propos are un meniu gourment cu preparate internaționale care pot
fi servite alături de vinurile recomandate de somelierul casei. Cu o
capacitate de 200 de locuri, Tosca este decorat în stil clasic,
combinând spațiile deschise cu separeuri intime. Preparatele cu
specific românesc sunt servite în restaurantul Forest Lounge,
construit în stil tradițional românesc, în timp ce Gatsby este situat în
Casa Alpin și are un meniu specific italian.
Pentru oaspeții care nu își petrec timpul liber pe pârtiile de schi din
stațiune, Alpin Resort oferă posibilitatea petrecerii unor momente
de relaxare la centrul Spa Vitarium. Facilitățile incluse aici sunt o
piscină semi-olimpică, sală de fitness și forță, saună și jacuzzi. Există
de asemenea spații dedicate pentru wellness sau pentru programe
de detoxifiere. n
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Str. Poiana Doamnei, nr.9
Poiana Brașov, Brașov
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6
2.200
23,72 milioane lei
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mplasat în staţiunea Mamaia, în apropierea Satului de
Vacanţă, la doar cinci minute de mers pe jos de plajă,
hotelul Ramada Constanța, parte a lanţului hotelier
Wyndham Hotels & Resorts, a fost inaugurat în anul 2017.
Fiind atât un concept de business, cât şi unul de leisure,
hotelul oferă facilităţi pentru cazare şi masă, dar şi pentru
organizare de evenimente corporate sau private. Locaţia
dispune de 170 de spaţii de cazare utilate în stil modern şi
exclusivist, cu
suprafeţe de
la 38 mp
până la 120
mp, patru săli
de conferinţă
cu o
capacitate
totală de
până la 415
de locuri, un
restaurant cu
design
elegant, un
bar şi un sky
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bar. De asemenea, pune la dispoziţia oaspeţilor, gratuit, parcare
proprie, subterană şi exterioară, cu o capacitate de 120 de locuri.
Restaurantul hotelului, Blanche, este situat la parter și propune un
meniul internaţional, cu influenţe mediteraneene. În restaurant se
pot organiza diverse evenimente festive, fie că este vorba despre
nunţi, botezuri, aniversări, petreceri private sau alt tip de reuniuni.
Situat la etajul 8, Atmosphere Sky Bar îşi propune să fie o oază de
linişte şi de relaxare, ideală pentru întâlniri de afaceri sau pentru a
petrece timpul alături de prieteni sau familie.
Centrum Bar, poziţionat la parterul hotelului, în apropierea
recepţiei, are în ofertă băuturi variate, de la cafea, la cocktailuri
răcoritoare, dar dispune şi de un internet corner, echipat cu două
birouri şi cu două calculatoare, cu acces la internet de mare viteză.
Business center-ul hotelului cuprinde patru săli de conferinţă
ce oferă un cadru bun pentru organizarea oricărui tip de
eveniment corporate, de la întâlniri de afaceri, până la
workshop-uri, traininguri, conferinţe, prezentări, simpozioane,
lansări de produse, gale şi premieri. Acestea au lumină naturală
şi sunt dotate cu echipamente tehnice ultramoderne. Sălile Seneca (parter, până la 220 de locuri), Socrate (parter, până la
35 de locuri), Ovidius (etajul 8, până la 80 de locuri), Cicero
(etajul 9, până la 80 locuri) - pot fi aranjate la cerere, în funcţie
de tipul evenimentului. n
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Bd. Mamaia, Sat Vacanță,
jud. Constanța
170
4
415
7,6 milioane lei
36/52
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otat cu 4 stele, hotelul Ana Sport din Poiana Brașov a fost
redeschis în decembrie 2010, după o renovare care a
necesitat o investiție de 11 milioane de euro. Parte a
grupului Ana, Ana Hotels Sport Poiana Brașov are 108
camere, decorate în stil bavarez, dintre care 95 de camere
standard, șase camere deluxe, șapte apartamente, dintre
care unul pentru persoanele cu dizabilități.
Altitude, restaurantul hotelului, are un meniu internațional, dar și
preparate specifice zonei Transilvaniei și o capacitate de peste 200
de persoane. Totodată, hotelul mai are un bar în lobby-ul
hotelului, deschis toată ziua, dar și Oxygen Lounge, un spațiu
dedicat întâlnirilor business sau private informale.
Centrul spa al hotelului se numește ANA Wellness&Spa, construit pe
o suprafață de 2.000 de metri pătrați, realizat în urma unei investiții
de 3,5 milioane de euro. Printre facilitățile spa-ului se numără:
piscină, sală de sport, saună, jacuzzi în aer liber și zece camere de
tratament pentru terapii de detoxifiere, wellness sau masaj.
Ana Hotels Sport Poiana Brașov are șapte săli pentru conferințe,
întâlniri de business sau evenimente private, plus un foaier
destinat socializării, care poate acomoda pînă la 500 de persoane.
Ana Ballroom, principalul spațiu destinat evenimentelor, a fost
renovat în anul 2011. Are o suprafață de 540 de metri pătrați și
poate acomoda până la 450 de invitați.
Grupul Ana Hotels, înființat de omul de afaceri George Copos în
anul 1996, deține trei hoteluri în Poiana Brașov: Sport, Bradul și
Poiana, în timp ce în București deține Athénée Palace Hilton și
Crowne Plaza, iar în Eforie Nord, operează hotelul Europa. n
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Str. Valea Dragă,
Poiana Brașov, jud. Brașov
167
3
900
9 milioane lei*
132/195**

INFO

* Cifra de afaceri este estimată pe baza datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor Publice de către compania Ana Hotels. **Cifra reprezintă nr. de angajați Ana Hotels Poiana Brașov
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13 SOVATA ENSANA HEALTH SPA HOTEL
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n perioada 2003 – 2011, Danubius Hotels Group (actual Ensana
Hotels), unul dintre cei mai mari operatori specializați în servicii
balneare din Europa Centrală, a investit aproximativ 15 milioane de
euro în Danubius Health Spa Resort Sovata, transformându-l într-o
locaţie de referință pe acest segment de piaţă. În urma unui proces
de rebranding ce a început să fie implementat la nivelul grupului,
din luna septembrie 2019, hotelul Danubius Health Spa Resort
Sovata și-a schimbat denumirea în Sovata Ensana Health Spa Hotel. În
același timp, celelalte două hoteluri, pe care lanțul hotelier le deține în
România, au devenit Brădet Ensana Health Spa Hotel (fost Danubius
Health Spa Resort Brădet) și Ensana Health Spa Hotel (fost Hotel Făget).
Sovata Ensana Health Spa Hotel oferă 168 de camere cu balcon, baie,
telefon, televizor cu programe prin satelit, minibar, seif și internet
wireless (gratuit). În cadrul hotelului se găsesc şi camere cu aer
condiţionat, camere antialergice şi camere speciale pentru cei cu
handicap locomotor. Alte facilităţi includ spălătorie, magazin cu
suveniruri și parcare contra unui cost suplimentar.
Oaspeții cazați la Sovata Ensana Health Spa Hotel pot beneficia de
zona de spa, care oferă piscină cu apă dulce, piscină cu apă sărată,
saună, baie de aburi, un bazin tip aventură, cameră de relaxare, sală
de fitness și halate de baie gratuite.
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Piscina cu apă terapeutică a hotelului
este alimentată cu apa Lacului Ursu,
situat la doar 200 de metri. Lacul Ursu,
unic în Europa, este renumit pentru apa
cu concentraţie salinăcare are
numeroase efecte terapeutice, fiind
populară în rândul persoanelor cu
afecţiuni locomotorii, dermatologice sau
ginecologice. Vizitatorii veniți pentru
tratamentele de vindecare sunt primiţi în hotel de o echipă de
medici specialişti şi pot urma terapii tradiţionale, iar cei care caută
relaxare, se pot bucura de o zonă de wellness spaţioasă şi de
tratamente de înfrumuseţare.
De asemenea, iubitorii de activităţi fizice au dispoziție o sală
dedicată, unde pot opta pentru bande de alergat, aparate cardio şi
de forţă, consult fitness, program de antrenament personalizat și
masaje de revigorare.
Restaurantul hotelului îşi aşteaptă musafirii cu bufet suedez şi
bucătărie deschisă, oferind o gamă largă şi variată de meniuri cu
specialităţi transilvănene şi internaţionale, precum şi muzică live. În
incinta hotelului se regăsește și o terasă de vară, drink bar şi cafe bar.
Centrul de conferinţe al hotelului face posibilă organizarea
conferinţelor, a trainingurilor, dar şi a recepţiilor sau cinelor festive,
având în componență opt săli destinate evenimentelor, cu o
capacitate totală de peste 1.300 de locuri.
Grupul Ensana Hotels (fost Danubius Hotels) din Ungaria mai deține la
Sovata și hotelul Brădet Ensana Health Spa Hotel (fost Danubius
Health Spa Resort Brădet) de 4 stele şi hotelul Ensana Health Spa Hotel
(fost Hotel Făget), aflat în plin proces de modernizare, în urma căruia
va fi clasificat la 3 stele. n
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Str. Trandafirilor, Nr. 111,
Sovata
168
8
1.350
10,75 milioane lei
56/136
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arte a grupului Ana Hotels din anul 2003, când a fost
renovat și redecorat complet, hotelul de 4 stele Ana Hotels
Europa Eforie Nord este unul dintre hotelurile leisure și
balneo de referință de pe litoralul românesc. De altfel,
centrul de spa și wellness al hotelului, Ana Aslan Health
Spa, a beneficiat recent de o investiție de 1,2 milioane de
euro. Aflat la parterul hotelului, centrul oferă terapii de
eliminare a stresului, tratamente balneare de vindecare și îmbină
tehnici străvechi de relaxare cu proceduri de ultimă generație. De
asemenea, oaspeții beneficiază și de tratamente tradiționale cu
apă și nămol din lacul Techirghiol. Facilitățile centrului mai includ
o piscină încălzită cu apă sărată, un jacuzzi, o saună, o sală de
fitness și 45 de camere pentru tratament.
Hotelul are 221 de camere cu vedere spre mare, de diferite
dimensiuni: king rooms, twin rooms, king deluxe rooms și king

P

capacitate
săli de
conferințe

junior suites, fiind deschis din luna aprilie până în luna octombrie.
Pe segmentul food & beverage, restaurantul hotelului Europa are
un meniu pe bază de preparate tradiționale românești, dar și
internaționale, gătite cu ingrediente specifice zonei Mării Negre, în
cadrul acestuia putând fi organizate atât petreceri tematice, cât și
demonstrații culinare. În restaurant, cât și pe terasa adiacentă, pot
fi acomodate până la 400 de persoane. De asemenea, hotelul mai
dispune de un lobby bar, dar și de un pool bar.
Hotelul dispune și de un centru format din cinci săli de conferință.
Sala Ballroom Europa, cu o suprafață de 350 de metri pătrați este
modulară, putând acomoda până la 500 de persoane. Sala Mercur
are 56 de metri pătrați și 60 de locuri, sala Urania are 84 de metri
pătrați și poate acomoda 40 de persoane, sala Medeea, tot de 84
de metri pătrați, are 36 de locuri, în timp ce sala Atena, de 50 de
metri pătrați, poate acomoda 30 de persoane.
Complexul hotelier mai oferă clienților săi plajă cu șezlonguri
și umbrele, kids club, piscină interioară și exterioară, parcare
privată, subterană, dar și la suprafață. De asemenea, hotelul
este înconjurat de o grădină cu o suprafață de 30.000 de
metri pătrați. n
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Str. Republicii nr.13,
Eforie Nord, jud. Constanța
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5
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12,13 milioane lei*
117/212
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*Cifra de afaceri este estimată pe baza datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor Publice de către compania Ana Hotels.
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flat în centrul stațiunii Băile Herculane, încadrat de
peisajul incredibil al munților Domogled, Afrodita Resort &
Spa îmbină confortul cu beneficiile terapiilor balneare.
Modernizarea hotelului a început în anul 2012 și a fost
susținută de Grupul Bacolux, care mai deține hoteluri în
Băile Herculane, Bușteni, Craiova și Eforie Nord.
Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor și facilităților
oferite oaspeților rămâne obiectivul principal al întregului grup
Bacolux Hotels. Resortul dispune de 220 de camere generoase
distribuite pe 10 etaje. În 2019, a fost inaugurat Herculum SPA, un
concept creat prin folosirea resurselor naturale specifice zonei, ce
au fost integrate în tratamentele spa. Centrul de relaxare se
întinde pe aproape 2.500 de metri pătrați, iar procedurile se
adresează în egală măsură omului activ, sănătos și prea ocupat,
cât și acelora care au nevoie de tratament și ameliorare. Aria de
piscine și saune, la interior, se întinde pe o suprafață de
aproximativ 800 metri pătrați și este destinată în principal
detoxifierii organismului, dar și recreerii active. Herculum SPA
propune și o saună neagră care readuce în actualitate „smoke
sauna”, dar pune în valoare și pinul negru, o particularitate a
locului. Spa-ul dispune de o sursă proprie de apă termală
minerală concentrată în sulf, cu pH optim pentru piele, oferind
posibilitatea de terapii balneare pentru recuperare și prevenție.
În cadrul Afrodita Resort & Spa, preparatele locale și
internaționale pot fi alese din meniurile a două restaurante,
Restaurant Premier cu o capacitate de 350 de locuri și Restaurant
Labirinth (150 locuri), cât și la Grădina de Vară Belvedere (200 de
locuri) ori în zona de Coffee & Lounge (50 de locuri).
Afrodita Resort & Spa a dezvoltat și zona serviciilor corporate, de
la conferințe, workshopuri, prezentări la seminarii și simpozioane.
Locația dispune și de sală de protocol. Spațiile de conferințe de la
Afrodita Resort & Spa sunt potrivite pentru evenimente de la 20 la
200 de persoane. Echipa asigură asistență tehnică și internet WI-FI.
Grupul Bacolux mai operează hotelurile Bacolux Diana Resort Băile Herculane, Bacolux Craiovita Hotel & Events - Craiova,
Pensiunea Bacolux - Bușteni și Bacolux Hefaistos - Eforie Nord,
programat pentru descidere în 2022. n
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Strada Complexelor, nr.2,
Băile Herculane
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2
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pe regiuni
Cele mai bune hoteluri din
fiecare zonă a țării

Dobrogea

Topuri Regionale

TRANSILVANIA

- REGIUNEA
CONTINUĂ SĂ ATRAGĂ INTERESUL INVESTITORILOR
Conform INS, judeţul Braşov concentrează cele mai multe unități de cazare
din întreaga țară, circa 900 structuri de cazare aflându-se aici. De altfel,
întreaga regiune a Transilvaniei se remarcă prin potențialul turistic tot mai
ridicat, astfel că interesul marilor operatori hotelieri pentru orașe precum Sibiu,
Brașov sau Cluj se menține la cote înalte. Printre proiectele noi apărute recent se
numără Qosmo Hotel în Brașov, Hermanns Hotel în Sibiu sau un Mercure în
Mediaș. De asemenea, planurile anunțate de investitori pentru perioada
următoare includ proiecte precum Radisson Blu Aurum și Mercure City Cubix Hotel
în Brașov, Radisson Blu Cluj-Napoca sau Mercure Sibiu Parc sub Arini, iar în 2024
DoubleTree by Hilton Brașov City Centre va deveni primul hotel Hilton din Brașov.
1. GRAND HOTEL BALVANYOS
2. AURELIUS ÎMPĂRATUL ROMANILOR
3. TELEFERIC GRAND HOTEL

96,25 puncte
96,15 puncte
95,60 puncte

DATE ESENȚIALE
Județe

Populație
Nr. spații de cazare*
Hoteluri
Hoteluri

****
*****

Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj,
Covasna, Harghita, Hunedoara,
Mureș, Maramureș, Satu Mare, Sibiu
5,04 milioane locuitori
7.960
121
10

*Nr. total în structurile de cazare de 4 și 5 stele

BANAT & CRIȘANA

- ORADEA ȘI TIMIȘOARA ÎȘI CONTINUĂ DEZVOLTAREA

Oradea a devenit unul dintre cele mai frumoase și vizitate orașe din România, astfel încât a atras atenția investitorilor. În plus, datorită
potențialului său turistic, hotelurile de aici au reușit să se mențină pe linia de plurire în 2020, dovadă fiind cele două unități prezente în
primele zece locuri din clasament. De asemenea, Timișoara oferă numeroase oportunități de dezvoltare, interesul acordat de marile
branduri hoteliere care au deschis deja sau și-au anunțat prezența în acest oraș, certificând acest lucru. În plus, această regiune
continuă să se dezvolte din punct de vedere turistic și datorită resorturilor luxoase din zona Băile Felix, mai ales în ultima perioadă,
când foarte mulți români au ales să-și petreacă vacanțele în țară.
1. LOTUS THERM SPA & LUXURY HOTEL
2. AQUA PRESIDENT SPA
3. RAMADA ORADEA

93,80 puncte
93,05 puncte
89,60 puncte

DATE ESENȚIALE
Județe
Populație
Nr. spații de cazare*
Hoteluri

Arad, Bihor, Caraș-Severin, Sălaj, Timiș
2,34 milioane locuitori
2.966
37

Hoteluri

3

****
*****

*Nr. total în structurile de cazare de 4 și 5 stele
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Județele din Moldova contină să fie cel
mai slab dezvoltate din punctul de vedere
al prezenței hotelurilor de business de
patru și cinci stele. Cu doar trei hoteluri
prezente în clasamentul celor 50 de
hoteluri, regiunea continuă să se remarce
doar prin Iași, singurul oraș care dispune
de o ofertă mai bogată, iar recent a atras
atenția noul Mercure deschis la Galați.
Potrivit INS, din numărul total de locuri de
cazare turistică existente în întreaga țară,
3,7% se află în județul Suceava, iar asta
datorită potențialului turistic existent în
această zonă. Moldova nu pare să atragă
lanțurile internaționale, cel puțin
deocamdată. Și, având în vedere
contextul actual, puțin probabil să apară
proiecte de la zero în zonă, o soluție mai
viabilă fiind reprezentată de afilieri.
1. INTERNAȚIONAL IAȘI
2. HOTEL UNIREA
3. CENTRAL PLAZA

MOLDOVA

MERCURE GALAȚI PARE SĂ
DEA STARTUL AFILIERILOR

86,55 puncte
80,90 puncte
79,95 puncte

DATE ESENȚIALE
Județe
Populație
Nr. spații de cazare*
Hoteluri
Hoteluri

****
*****

Bacău, Botoșani, Galați, Iași,
Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea
4,88 milioane locuitori
2.289
40
1

*Nr. total în structurile de cazare de 4 și 5 stele

DOBROGEA

- TOT MAI MULTE OPORTUNITĂȚI PENTRU HOTELURILE DE BUSINESS

Operatorii din zona Litoralului încep să acorde o atenție tot mai mare și dotărilor pentru organizarea de evenimente de business,
dovadă fiind proiectele inaugurate în ultima perioadă, care au luat în calcul includerea de săli de conferințe și dotări specifice. Printre
cele mai noi proiecte se numără Novum by the Sea și Continental Forum Constanța, fost ibis, proaspăt renovat și modernizat și
clasificat la un standard de patru stele. Potrivit INS, din totalul structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, 8,4% se
află în staţiunile din zona litorală (excluzând oraşul Constanţa), iar în ceea ce privește numărul total de structuri de primire turistică
existente, 853 sunt în județul Constanţa.
1. HOTEL IAKI
2. MERA ONIX
3. RAMADA CONSTANȚA

93,85 puncte
93,20 puncte
90,20 puncte

DATE ESENȚIALE
Județe
Populație
Nr. spații de cazare*
Hoteluri
Hoteluri

****
*****

Constanța, Tulcea
0,99 milioane locuitori
10.092
84
9

*Nr. total în structurile de cazare de 4 și 5 stele
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MUNTENIA & OLTENIA

PERSPECTIVE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI DE BUSINESS
Hotelurile din regiune continuă să atragă companiile pentru organizarea
evenimentelor de business, principale atuuri fiind amplasarea lor în sau foarte
aproape de stațiunile cunoscute, dar și apropierea de Capitală. În 2020, foarte multe
dintre evenimentele ce au putut fi organizate în scurta perioadă de relaxare a
restricțiilor au avut loc în hotelurile de la munte. Astfel, acestea au fost singurele care
au reușit să performeze în condițiile date, spre deosebire de hotelurile din marile
orașe, afectate puternic de lipsa de evenimente și de turiști. Cu siguranță
efervescența din zona montană va continua, însă vor apărea proiecte și în alte orașe
din regiune, un astfel de exemplu fiind recentul Ramada by Wyndham
Târgu Jiu, primul hotel de 4 stele din județul Gorj afiliat la un lanț.
1. INTERNAȚIONAL SINAIA
2. RAMADA PITEȘTI
3. RAMADA PLAZA CRAIOVA

94,45 puncte
84,70 puncte
79,55 puncte

DATE ESENȚIALE
Județe

Populație
Nr. spații de cazare*
Hoteluri
Hoteluri

****
*****

Argeș, Brăila, Buzău, Călărași,
Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj,
Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova,
Teleorman, Vâlcea
6,1 milioane locuitori
3.348
54
4

*Nr. total în structurile de cazare de 4 și 5 stele

BUCUREȘTI & ILFOV

- CAPITALA DEVINE O PIAȚĂ TOT MAI DINAMICĂ

Potrivit INS, din totalul structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, 16,9% se află în Municipiul Bucureşti. Însă,
Capitala rămâne în continuare orașul cu cel mai mare potențial de dezvoltare pentru segmentul de patru și cinci stele, existând în
continuare anumite nișe slab acoperite. De asemenea, există un mare potențial în segmentul de lux. Potrivit analiștilor, Bucureștiul
devine o piață foarte dinamică în Europa Centrală și de Est, acest lucru fiind vizibil mai ales din 2021, considerat începutul revenirii,
când au fost tranzacționate patru hoteluri, cu o valoare totală de aproximativ 19,2 milioane de euro. În acest moment, sunt anunțate
mai multe proiecte hoteliere, iar mai mulți operatori și-au manifestat interesul de a intra sau reintra pe piața locală.
1. JW MARRIOTT BUCH. GRAND HOTEL
2. CROWNE PLAZA BUCHAREST
3. CARO HOTEL

92,75 puncte
89,70 puncte
88,05 puncte

DATE ESENȚIALE
Județe
Populație
Nr. spații de cazare*
Hoteluri

Municipiul București, Ilfov
2,61 milioane locuitori
8.142
64

Hoteluri

12

****
*****

*Nr. total în structurile de cazare de 4 și 5 stele
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COURTYARD BUCHAREST FLOREASCA

pex Alliance Hotel Management a deschis primul hotel
Courtyard, brand aflat în portofoliul Marriott, din România în
luna octombrie a anului 2019. Aflat în zona financiară a
Bucureștiului – pe Bdul Dimitrie Pompeiu 2A, Courtyard
Bucharest Floreasca a necesitat o investiție de aproape 22,5
milioane de euro. Courtyard Bucharest Floreasca, a cărui
construcție a durat circa trei ani, are patru stele și pune la
dispoziția oaspeților 259 de camere, dispuse pe 13 etaje. Camerele
sunt dotate cu birouri, sisteme de iluminat suplimentare și scaune
ergonomice, ceea ce le transformă într-un spațiu de lucru ideal.
Hotelul dispune, de asemenea, de un centru de conferințe de peste
500 metri pătrați ce cuprinde 7 săli de conferință, ce pot găzdui în
total 538 de persoane. Cea mai mare dintre săli poate acomoda
aproximativ 170 de oaspeți, iar centrul de Meetings & Events poate
primi peste 440 de participanți în același timp.
Restaurantul Solt Dining din cadrul hotelului face parte din categoria
premium casual, oferind un meniu bazat pe ingrediente locale
premium și inspirat de conceptul noii bucătării nordice. Cu o
capacitate de 84 de persoane, restaurantul oferă servicii complete –
mic dejun, prânz și cină – într-o manieră flexibilă, adaptată nevoilor
clientului modern, care călătorește mult, atât în interes de afaceri,
cât și personal.
Hotelul mai pune la dispoziția clienților o sală de fitness, un magazin
deschis 24/7 - The Market -, precum și parcare subterană.
Potrivit estimărilor, în primele trei luni de funcționare hotelul a
înregistrat un grad de ocupare de aproximativ 40%, o medie
remarcabilă pentru un hotel nou deschis. În unele perioade, gradul
de ocupare a atins și 95%, iar o scădere organică s-a înregistrat doar
în perioada sărbătorilor de iarnă.
Courtyard este cel mai extins brand din categoria Classic Select a
portofoliului Marriott. Primul Courtyard a fost deschis în 1983 în
Atlanta, Statele Unite ale Americii. n
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Bulevardul Dimitrie
Pompeiu 2A, București
259
7
538
5.43 milioane lei
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UNION PLAZA HOTEL & SKY BAR
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PX Hotels, companie ce deține încă patru hoteluri în
București, Brașov și Sibiu, a deschis în luna februarie 2020,
cel de-al treilea hotel al său din Capitală, Union Plaza.
Localizat în centrul Bucureștiului, pe Bulevardul Unirii,
Union Plaza este clasificat la 4 stele și are un design modern,
care reda atmosfera de confort și relaxare. Perfect pentru
călătorii de business, dar și pentru turiștii de leisure,
hotelul are 96 de camere, trei săli de conferință, un skybar,
Amethyst, situat la etajul al 12-lea, și un rooftop, la etajul al 13-lea.
Amethyst Sky Bar oferă atât o priveliște superbă către întregul
oraș, și-n special către Casa Poporului, cât și un meniu cu
delicioase preparate pentru mic dejun sau à la carte.
Camerele sunt confortabile și spațioase, fiecare dotată cu minibar
propriu, aer condiționat, Smart TV, access gratuit la internet,
clasificate astfel: Superior Twin – 45 camere, Superior Room – 36
camere, Deluxe Room – 9 camere, Executive Room – 3 camere și
Executive Room cu balcon – 3 camere.
Cele trei săli de conferință dispun de balcon și au o capacitate
totală de aproximativ 215 persoane, fiind împărțite astfel: Union
Meeting Room, cu o suprafață de 147 metri pătrați și o capacitate
de până la 160 de persoane, Central Meeting Room, cu o suprafață
de 53 metri pătrați și o capacitate de până la 35 de persoane și The
Court Room, mai mică, de 35 metri pătrați suprafață și o
capacitate de maximum 20 de persoane. Sunt asigurate
echipamentele necesare fiecărui tip de eveniment, fie el de
business sau privat, iar echipa hotelului este
pregătită pentru furnizarea tuturor detaliilor și
satisfacerea nevoilor oaspeților.
De asemenea, hotelul oferă oaspeților săi
posibilitatea de a face parte din programul de
fidelitate Loyalty Enroll by APX Hotels, pentru a
beneficia de anumite avantaje.
APX Hotels mai deține hotelurile Venis și Filitti
în București, Wolkendorf Bio Hotel & Spa, în
localitatea Vulcan din judeţul Brașov, și un nou
hotel de patru stele în Sibiu, Hermanns Hotel. n
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Bulevardul Unirii, nr. 47C,
București
96
3
215
4,88 milioane lei
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MERCURE SIBIU AIRPORT

ostul hotel Ana Airport din orașul Sibiu a devenit Mercure
Sibiu Airport în septembrie 2019, în urma unui acord de
franciză semnat între compania locală Pritax Invest și grupul
polonez Orbis, partenerul strategic al grupului hotelier
francez Accor Hotels din Europa de Est. Mercure Sibiu
Airport, înconjurat de Munții Făgăraș, se află la intrarea
vestică a orașului Sibiu, unul dintre cele mai atractive orașe
turistice din țara noastră, la doar 500 m de Aeroportul
Internațional și la mică distanță de principalele magazine și locuri
de divertisment.
În urma renovării și rebranduirii, hotelul oferă 85 de camere
amenajate cu un design ce combină elementele tradiționale cu
cele moderne, toate dotate cu aer condiționat, precum și un
restaurant, centru de evenimente cu trei săli de conferințe cu 250
de locuri și echipament ultramodern, disponibil la cerere. Sala
Huet are o suprafață de 65 metri pătrați și o capacitate de
maximum 44 de locuri, Oberth are o suprafață de 70 metri pătrați
și o capacitate de 55 de persoane și cea mai mare, Brukenthal, are
o suprafață de 135 metri pătrați, o înălțime de trei metri și o
capacitate maximă de 132 de persoane.
Restaurantul are o capacitate de 170 de locuri, iar meniul include
preparate cu specific italian și german, precum și mâncăruri
tradiționale transilvănene.
De asemenea, unitatea dispunde de un bar cu biliard și o zonă cu
facilități wellness cu sală de masaj și saună uscată. Parcarea
proprie dispune de circa 80 de locuri. Fiecare cameră include zonă
de relaxare și e prevăzută cu birou, TV cu ecran plat şi baie privată.
Fondată în 1995, compania locală Pritax Invest, deținută de omul
de afaceri Dumitru Ghișe, cu activitate principală în domeniul
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hotelier, mai administrează și două hoteluri ce fac parte din lanțul
Golden Tulip – Golden Tulip Ana Tower din Sibiu, deschis în 2008 și
Golden Tulip Ana Dome din Cluj-Napoca, deschis în 2009. n

****

Șoseaua Alba Iulia 120,
Sibiu
85
3
250
3.61 milioane lei*

*Cifra de afaceri este estimată pe baza datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor Publice de către Pritax Invest în corelație cu celelalte hoteluri administrate de companie.
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HILTON GARDEN INN BUCHAREST AIRPORT
ilton Garden Inn Bucharest Airport, o investiție de 19
milioane de euro a companiei lituaniene Apex Alliance
Hotel Management, a fost deschis în luna august 2019 și a
fost primul hotel din România amplasat chiar în incinta
Aeroportului Internațional Henri Coandă. Mai exact,
hotelul se află la o distanță de doar 150 de metri de
terminalul Plecări al aeroportului.
Hotelul aparține segmentului „focussed hotels” al lanțului Hilton
și are o capacitate de cazare de 218 camere, din categoria Superior
Standard, precum și camere destinate persoanelor cu dizabilități.
În plus, camerele sunt dotate cu birouri, scaune ergonomice și wifi pentru clienții din zona business. Specificul hotelului este de a
primi solicitări de rezervări same day, gradul de ocupare fiind
influențat in mod direct de dinamica zborurilor de pe Aeroportul
Internațional Henri Coandă.
Hilton Garden Inn Bucharest Airport are și 5 săli de conferință cu o
suprafață totală de 225 de metri pătrați, ce pot fi compartimentate
în funcție de necesități, la care se adaugă o sală de sport, parcare
subterană
încălzită și
securizată, un
magazin deschis
non-stop.
Restaurantul cu
terasă Wright
Flyer, cu specific
funky fusion are
o capacitate de
126 de locuri și
oferind servicii
complete – mic
dejun, prânz și
cină, precum și
room service.
Hotelul mai
dispune de un
serviciu self
laundry, de un
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magazin deschis 24/7, precum și de o parcare subterană,
disponibilă contra-cost.
Proiectantul general al hotelului este biroul de arhitectură fullservice Cumulus, care a lucrat alături de Appex Alliance la
construirea altor trei hoteluri, Courtyard by Marriott 4, Moxy 3 by
Marriott și Autograph Collection by Marriott.
Hilton Garden Inn Bucharest Airport face parte din Hilton Honors, un
program ce răsplătește fidelitatea oaspeților care fac rezervări prin
platformele Hilton cu beneficii imediate și tarife minime garantate. n
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Bulevardul Aeroportului,
nr. 13, Otopeni
218
5
225
7,49 milioane lei
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PIAȚA HOTELIERĂ
ÎNCEPE REVENIREA.
CE PROIECTE NOI
SUNT ANUNȚATE
După un 2020 în care piața hotelieră a
înregistrat scăderi masive și aproape
a înghețat în ceea ce privește lansarea
de proiecte noi, 2021 a venit cu un ușor
reviriment. Evoluția pozitivă a avut loc
pe fondul relaxării condițiilor de
călătorie și mai ales a reprogramărilor
mai multor evenimente din 2020 în 2021,
respectiv Campionatul European de Fotbal,
concerte și alte evenimente sportive.
nalizând situația din 2020, compania de consultanță
imobiliară Cushman & Wakefield atrage atenția că volumul
tranzacțiilor cu active hoteliere pe piața românească a
atins aproximativ 9,5 milioane de euro, în scădere cu 87%
față de volumul de aproape 75 de milioane de euro din
anul precedent, o evoluţie în linie cu tendința generală. De
cealaltă parte, cererea din partea investitorilor a fost
întreruptă, iar mulți proprietari au amânat tranzacțiile planificate
din cauza restricțiilor generate de pandemie.
Totuși, 2020 a venit cu câteva proiecte noi în segmentul patru și
cinci stele, printre care Union Plaza, deschis de APX Hotels în
februarie, în centrul Bucureștiului, pe Bulevardul Unirii, pe Litoral
a fost inaugurat Phoenicia Blue View Resort, precum și Novum
by the Sea, un resort de patru stele în staţiunea turistică Olimp, al
dezvoltatorului imobiliar Invest Group. Proiectul rezultat al unei
investiţii de circa 15 milioane de euro, este situat la mai puțin de
50 de metri de mare, oferă 160 de apartamente complet echipate,
iar pe partea de evenimente, în special corporate, dispune de o
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sală de conferințe cu o capacitate de 150 de persoane, unde se
poate organiza orice tip de eveniment.
La începutul lui octombrie, Accor a inaugurat primul său hotel din
Timișoara, sub brandul Mercure Timișoara, printr-un acord de
franciză cu compania locală Paneracons I&I. Hotelul oferă 60 de
camere, un penthouse pe acoperiș și un restaurant Winestone și
dispune de noutăți privind standardele de clasificare pentru
construcție și dotările de ventilare a aerului, precum și tehnologiile.
Pe final de an a fost inaugurat Holiday Inn Bucharest – Times,
primul hotel de pe piața locală afiliat brandului Holiday Inn. Fostul
Golden Tulip Times din zona Piața Muncii din Capitală a intrat în
lanțul Holiday Inn în baza unui acord de franciză semnat de către
compania locală De Silva Group, deținută de Virgil Călina, cu
InterContinental Hotels. Investiția în renovare și modernizare s-a
ridicat la peste două milioane de euro.

25% din totalul hotelurilor sunt
clasificate cu 4 stele
Conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de
Statistică (INS) la 31 iulie 2021, în România erau 1.606 hoteluri, cu
200,3 mii locuri de cazare, față de 1.599 de hoteluri la 31 iulie 2020,
diferența reprezentând șapte noi unități hoteliere deschise în
acest interval.
Cele mai multe hoteluri erau încadrate la categoria 3 stele (53,3%
din total hoteluri), 4 stele (25,0%) şi 2 stele (17,3%). Hotelurile cu 5
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stele au fost în număr de 36, ceea ce înseamnă că în intervalul 31
iulie 2020 – 31 iulie 2021 s-au deschis două hoteluri de cinci stele.
Din numărul total de locuri în hoteluri, 44,3% au fost în hotelurile
cu 3 stele, 31,5% au fost în hoteluri cu 4 stele, 18,9% în hotelurile
cu 2 stele, 3,9% în hotelurile cu 5 stele, 1,3% în hotelurile cu o stea
şi 0,1% în hotelurile neclasificate pe stele.
În totalul structurilor de cazare, ponderea unităților clasificate cu
cinci stele este de numai 1,6%, iar a celor clasificate cu patru stele,
de 13%. Unitățile de cazare clasificate cu trei și două stele dețin o
pondere cumulată de 78,8% din total (55,2%, respectiv 23,6%).
Din cele 1.606 hoteluri în stare de funcţionare la 31 iulie 2021, un
număr de trei hoteluri (cu un total de 338 locuri), nu erau
clasificate pe stele.
Potrivit datelor INS, din totalul de 166,4 mii camere existente în
structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare existente la
31 iulie 2021, 99,7 mii (59,9%) erau în hoteluri.

Primele estimări pentru 2021
În 2021, industria hotelieră a continuat să fie afectată de restricțiile
impuse de pandemie, hotelurile de business din marile orașe
confruntându-se din nou cu lipsa turiștilor.
Totuși, piața a reușit să înregistreze și o evoluție pozitivă, mai ales
în lunile de vară, în urma relaxării condițiilor de călătorie și a
reprogramărilor mai multor evenimente din 2020 în 2021, cum ar
fi Campionatul European de Fotbal, mai multe concerte și alte
evenimente sportive.
Potrivit primelor estimări avansate, cifra de afaceri aferentă anului
2021 continuă să fie mult mai mică față de cea înregistrată în 2019,
unul dintre cei mai buni ani pentru industria ospitalității. Mai
exact, prognozele arată o scădere de circa 30% față de nivelul din
2019, an în care cifra de afaceri din industrie a fost de circa 6,5
miliarde lei, conform datelor Oficiului Național al Registrului
Comerțului. Comparativ, în 2020 scăderea cifrei de afaceri a fost de
aproape 50%, ajungând la circa 3,5 miliarde lei, fiind luate în
calcul exclusiv unitățile hoteliere, fără alte facilităţi de cazare.

În ceea ce privește evoluția pieței hoteliere, specialiștii consideră
că anul 2022 va fi, cu siguranță, mai bun decât 2021, fiind
previzionată o creștere de minimum 25%.

Cele mai importante proiecte din 2021
2021 a venit cu noi proiecte în industria hotelieră, atât de renovare
și modernizare sau chiar rebranding a unor unități deja existente,
cât și cu noi proiecte finalizate.
În ordine cronologică, în luna mai 2021, Mercure Mediaș
Binderbubi Hotel & SPA, deținut de compania locală Daflog, s-a
deschis oficial în urma unei renovări majore. Hotelul oferă 46 de
camere, două săli de ședințe cu o capacitate de până la 150 de
participanți, un restaurant panoramic generos, un bar și un centru
spa cu piscină interioară încălzită.
În iunie 2021 a fost lansat un proiect așteptat cu un an în urmă,
Mercure Galați Centrum. După procesul de redesign și renovare,
hotelul, amplasat la câțiva pași de Centrul Vechi și de Promenada
Dunării, oferă un mix de 64 de camere superioare moderne, alături
de șase apartamente generoase, un restaurant cu terasă,
Winestone, iar evenimentele corporate și private pot fi găzduite
într-o sală panoramică, cu spațiu de conferințe de 190 mp cu
terasă, la etajul 9.
Ceetrus, companie ce a dezvoltat în Brașov proiectul Cartier
Coresi, a inaugurat la începutul lui iulie 2021 primul său hotel de
pe piața locală, Qosmo, clasificat la patru stele. Investiția totală se
ridică la 16 milioane de euro, iar managementul este asigurat de
Kronwell. Qosmo Hotel are nouă etaje, 133 de camere și include
un restaurant (170 de locuri), un Cocktail Bar Studio cu o
capacitate de 60 locuri, două săli modulare de conferință cu o
capacitate maximă de 600 locuri, precum și un cazino.
Unul dintre cele mai așteptate proiecte a fost reprezentat de
deschiderea primului Autograph Collection din România. În
august 2021, grupul lituanian Apex Alliance Hotel Management a
inaugurat hotelul Marmorosch Bucharest, Autograph Collection,
o investiție de 42 de milioane euro. Hotelul, fostul Palat al Băncii
Marmorosch din Centrul
Vechi al Capitalei care a
trecut în ultimii trei ani
printr-un amplu proiect de
consolidare și restaurare, are
un total de 217 camere
clasificate în funcție de
stantardele Silver și Gold, la
care se adaugă
apartementele Heritage și
Platinum, și spectaculosul
apartament Marmorosch
Palace. Hotelul dispune de
un bar spectaculor, Vault,
situat chiar în seiful autentic
al băncii, și de restaurantele
Blank și Blank Bar & Lounge,
precum și de un Spa.

În ceea ce privește evoluția pieței
hoteliere, specialiștii consideră că
anul 2022 va fi, cu siguranță, mai bun
decât 2021, fiind previzionată o
creștere de minimum 25%.
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De asemenea, 2021 a însemnat demararea unui alt proiect
important, este vorba de ansamblul hotelier și rezidențial Nordis
Mamaia, proiect dezvoltat de Nordis Group. Nordis Mamaia Hotel
va fi deschis tot timpul anului. În prima etapă au fost dezvoltate
patru corpuri, dintre care două sunt dedicate zonei hoteliere,
însumând 712 camere și suite. Ansamblul va include cel mai mare
SPA de pe litoralul românesc, cu o suprafață de peste 3.200 mp, ce
va cuprinde 18 camere de tratament, 5 piscine acoperite, zona de
saune, hammam, zonă de Private Spa. Până la acest moment,
valoarea totală a investiției a atins suma de 67 de milioane de
euro. În vara lui 2021, a fost finalizată zona de lobby, precum și
galeria comercială și lobby lounge-ul de la parter.
În același timp, Wyndham Hotels & Resorts a anunțat anul trecut
continuarea expansiunii sub brandul Ramada în România, odată
cu deschiderea noului hotel din Târgu Jiu. Ramada by Wyndham
Târgu Jiu este primul hotel din județul Gorj de 4 stele afiliat la un
lanț hotelier internațional și a fost inaugurat în septembrie. Are 64
de camere, precum și multiple facilități, inclusiv un restaurant, trei
baruri, o piscină în aer liber, o piscină interioară încălzită, jacuzzi,
saune, sală de masaj și centru de fitness. Pe zona de evenimente,
pune la dispoziție patru spații mari ce pot primi până la 2.000 de
oaspeți, precum și un centru de afaceri dedicat, o sală de
conferințe și parcare.
Spre final de an, APX Hotels a inaugurat un nou hotel de patru
stele în Sibiu, Hermanns Hotel. Fostul hotel Libra, achiziționat în
2020 pentru suma de 1,85 milioane euro, a necesitat o investiție în
renovare estimată la aproximativ 5 milioane de euro. Situat în
apropierea tuturor atracțiilor majore din oraș, hotelul are 71 de
camere, două săli de conferință de 45 și respectiv 100 de
persoane, cu dotări de ultimă generație, un centru Spa modern, cu
piscină interioară, saună., săli de masaj, salină, zonă de relaxare și
sală de fitness, precum și parcare privată.
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Investiții majore în renovări
și modernizări
În mai 2021, Radisson Hotel Group anunța demararea unei
investiții majore, de circa 24 milioane de euro în hotelul
Radisson Blu București, constând în adăugarea a 200 de
camere noi și transformarea zonei de lobby și de grădină. În
urma acestui proiect, hotelul va ajunge la 623 de camere. În vara
anului trecut, au fost inaugurate noul lobby bar, Aristocool, și
grădina interioară cu piscină și zonă de luat masa. Proiectul de
investiții va continua prin adăugarea camerelor noi, ce sunt
amplasate în clădiri complet renovate, inclusiv cu echipamente
noi, de ultimă generație.
Grupul local Ana Hotels a finalizat în iunie 2021 prima etapă a
procesului de renovare a Athénée Palace Hilton, respectiv „Aripa
nouă” cu cele 132 de camere. Investiția planificată pentru întregul
proiect de renovare și modernizare se ridică la o valoare totală de
25 milioane de euro, dar se preconizează că până la final se va
ajunge la 30 milioane de euro. Valoarea primei etape a proiectului
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de renovare a ajuns deja la
13 milioane de euro. Prin
acest proiect, s-a dorit, de
asemenea, minimizarea
pierderilor termice, prin reproiectarea completă a
sistemelor de alimentare cu
apă, a celor de climatizare și
a întregii tâmplării
exterioare și interioare.
Continental Hotels,
companie cu o tradiție de 30
de ani pe piața turistică din
România, a investit în 2021
aproximativ 7 milioane de
euro în renovarea și reamenajarea a patru hoteluri, toate foste ibis:
Continental Forum București, Continental Forum Constanța,
care au trecut la un standard de patru stele, precum și
MyContinental Sibiu și MyContinental București.
Planurile companiei pentru 2022 includ atât finalizarea investiției
în MyContinental București și redeschiderea acestuia, cât și
începerea proiectului de la Brașov.

Noi proiecte hoteliere în lucru
sau anunțate
Radisson Hotel Group a anunțat de ceva timp extinderea pe piața
locală cu trei noi hoteluri: la Brașov, Timișoara și Cluj-Napoca,
toate trei întâmpinând provocări în ceea ce privește finalizarea
lucrărilor și fiind reprogramate pentru deschidere în 2022.
Radisson Blu Aurum Brașov, un proiect de zece milioane euro
dezvoltat de compania RaRa Hotels, și-a consolidat anul trecut
echipa și se pregătește de inaugurare. Amplasat în Centrul Vechi al
orașului, hotelul va avea 110 camere, restaurante, spaţii de
conferinţe, bar, centru SPA & fitness.
În Cluj-Napoca, fostul Hotel Sport de lângă Cluj Arena devine, în
primăvara lui 2022, Radisson Blu Hotel Cluj-Napoca, primul hotel
de cinci stele sub un brand internațional din oraș. O investiție a
companiei Winners Park Invest, hotelul din centrul oraşului va
avea 149 de camere, cărora li se adaugă un restaurant, sală de
fitness, săli de conferinţă şi o sală de recepţie de 350 mp care
poate găzdui până la 300 de invitaţi.
Pe de altă parte, deschiderea hotelului Radisson Blu Timișoara
dezvoltat de compania locală Mulberry Development în cartierul
ISHO din Timișoara, a fost momentan amânată și nu a fost încă
anunțat un nou termen. Hotelul va avea 160 de camere, un
restaurant şi un bar concept, de asemenea, un spaţiu de 1.000
metri pătraţi pentru socializare, un centru performant de
conferinţe şi un centru fitness.
Tot anul acesta este programat pentru deschidere și Mercure City
Cubix Hotel, un proiect rezultat în urma parteneriatului dintre
Accor și compania locală N&C Turism. Hotelul va avea 57 de
camere tematice, confortabile și moderne, precum și o zonă de
întâlniri potrivită atât pentru evenimente sociale, cât și de afaceri
și un restaurant cu bar plus o parcare generoasă.
După hotelul deschis anul trecut la Târgu Jiu, Wyndham Hotels &
Resorts are în plan pentru prima jumătate a lui 2022 inaugurarea
Ramada by Wyndham Slatina. Astfel, fostul Hotel Parc va fi afiliat
lanțului internațional, va avea 85 de camere și va dispune de
numeroase facilități, o piscină interioară, precum și un centru de
fitness și spa. Hotelul va avea, de asemenea, un spațiu de mari
dimensiuni pentru evenimente, inclusiv două săli de bal.
Un nou hotel sub brandul Mercure este planificat pentru 2023, în
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Sibiu, în urma acordului dintre Accor și compania locală Compa
S.A. Sibiu. Parteneriatul presupune operarea unei structuri combo
de două hoteluri, sub mărcile Mercure și ibis Styles. Mercure Sibiu
Parc sub Arini va funcționa într-o construcție nouă și va cuprinde
121 de camere, o sală de evenimente generoasă și patru săli de
conferințe, restaurant, un lobby bar și un lounge, zonă de SPA cu
piscină interioară și o sală de fitness complet echipată.
Bacolux Hotels, companie ce deține încă patru hoteluri în Băile
Herculane, Bușteni și Craiova, are planificat pentru 2022 un
proiect major, respectiv finalizarea modernizării hotelului Bacolux
Koralio, fostul Hefaistos din Eforie Nord, preluat în 2019. Cu o
investiție estimată la peste 6 milioane euro și programat pentru
deschidere la început de iunie, hotelul va avea 212 camere de
patru stele, un restaurant cu peste 400 de locuri, lobby bar cu 50
de locuri, 3 săli de conferinţă, o piscină de agrement, piscină
pentru copii, 2 terase, precum şi locuri de joacă pentru copii.
Pe partea de turism balnear, tot în 2022 este așteptat un nou
proiect, Alma Health & Spa Retreat. Aflat pe malul Lacului Sărat
și înconjurat de pădure, noul complex balnear va fi clasificat la
patru stele, va avea 200 de camere, 60 de cabinete medicale, 7
restaurante, 5 piscine, centru de wellness & spa și de sănătate,
plajă privată și 4 săli de evenimente. Dintre acestea, Alma Grand
Ballroom va avea intrare separată, o capacitate de 300 de locuri
dispuse pe două etaje, scenă încorporată, atrium, breakout room,
echipamente de ultimă generație și va putea găzdui orice fel de
eveniment de mari dimensiuni.
În 2024, DoubleTree by Hilton Brașov City Centre va deveni
primul hotel Hilton din Brașov, în urma unui acord de gestiune
dintre Hilton și Crown Venus Residence Estate SRL. Hotelul va fi
cea mai înaltă clădire din oraș și va avea 150+ camere, iar
facilitățile sale vor include un bar pe acoperiș, un cazino cu intrare
separată, spații pentru reuniuni, precum și un centru de fitness și
wellness. Investiția este estimată la 21 de milioane de euro.
Anul trecut, Forty Management a finalizat selecția internațională
pentru componenta hotelieră a Central District Lagoon City din
București, proiect care va include 160 de camere și 100 de
apartamente în regim hotelier. Central District Lagoon City va fi
primul proiect din Europa Centrală și de Est cu eficiență energetică
auto-susținută prin surse independente, regenerabile, și este
amplasat pe un teren din nordul Bucureștiului.
Planuri de dezvoltare sau de intrare pe piața românească a
anunțat și Louvre Hotels Group, companie ce operează în
România trei hoteluri sub brandul Golden Tulip în București,
Cluj-Napoca și Sibiu. Grupul intenționează să-și extindă portofoliul
pe piața locală, atât pe segmentul premium, cât și pe segmentele
midscale și budget, vizând intrarea pe piață a unor branduri noi
printre care și Royal Tulip, clasificat cu cinci stele, potrivit ca resort
în stațiunile de la mare și la munte. n
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CUM AU FOST
EVALUATE HOTELURILE
elecția care a stat la baza Top 50 Hoteluri de Business din
România a luat în calcul cele mai importante hoteluri, din punct
de vedere business, relevanță și notorietate, cu cel puțin 25 de
camere și facilități în zona de evenimente și conferințe,
clasificate cu patru și cinci stele, cuprinse în baza de date a
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,
valabilă la 31 decembrie 2020.
Lista preliminară cu cele 50 de hoteluri a fost realizată pe baza cifrelor de
afaceri aferente anului 2020, iar evaluarea s-a realizat pe baza unui
mecanism transparent, bazat pe cinci indicatori, care au relevat
reziliența, puterea de adaptare, calitatea resursei umane și a serviciilor.
Toți indicatorii au luat în calcul datele publice oficiale, valabile la 31
decembrie 2020, publicate de Ministerul Finanțelor Publice, furnizate de
companii sau disponibile pe platformele online de rating. Hotelurile care
nu corespund criteriilor stabilite, care nu au avut publicate rezultatele
financiare sau nu au furnizat aceste date nici în urma solicitării, nu au
fost incluse în selecție.

S

Criterii de evaluare
1. Evoluția cifrei de afaceri 2020 versus 2019
Acest criteriu reflectă reziliența companiilor hoteliere în 2020 – Un
punctaj mare a fost primit de către companiile a căror cifră de afaceri a
scăzut mai puțin față de 2019 sau de către cele care au înregistrat o
creștere a cifrei de afaceri în 2020 față de 2019.
Cifrele de afaceri luate în calcul au fost cele raportate de companii la
Ministerul Finanțelor Publice pentru anul 2020. În cazul grupurilor care
administrează mai multe hoteluri pe aceeași firmă au fost solicitate
datele aferente fiecărui hotel, informațiile fiind utilizate în procesul de
evaluare dar rămânând confidențiale. În cazul în care nu s-a putut da
curs acestei solicitări, s-au calculat indicatorii pentru fiecare dintre
hotelurile eligibile, în funcție de numărul de camere ale acestuia
raportat la numărul total de spații de cazare ale grupului hotelier. În
cazul companiilor care desfășoară, pe lângă operarea hotelului, și alte
activități în afara celor turistice, s-a renunțat la selecția hotelurilor
respective dacă nu au fost furnizate datele financiare ale hotelului.
2. Cifra de afaceri/numărul de camere
Criteriul se apropie de unul dintre indicatorii principali luați în calcul în
industria hotelieră, respectiv RevPar (venitul pe cameră disponibilă –
n.r.). Indicatorul are la bază, pe de o parte, cifra de afaceri aferentă anului
2020, raportată de companie la Ministerul Finanțelor Publice sau cifra de
afaceri declarată de companie, iar de cealaltă parte numărul de camere
declarat la Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
3. Evaluarea din punct de vedere al dotărilor pentru evenimente
de business, inclusiv investiții în noi tehnologii pentru organizarea
de evenimente
Indicatorul reflectă calitatea serviciilor și adaptarea la contextul generat
de pandemie, care a determinat apariția evenimentelor hibrid și
accelerarea digitalizării.
S-a luat în considerare punctajul obținut în urma evaluării hotelurilor
selectate din punct de vedere al capacităților sălilor destinate
evenimentelor de business. Analiza s-a realizat în funcție de capacitățile
maxime oferite de centrele de conferințe/sălile de conferințe disponibile
în fiecare hotel selectat.
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4. Evoluția numărului de angajați
Indicatorul a luat în calcul procentul de personal păstrat, rezultat în
urma raportării numărului de angajați, declarat de companii la finalul
anului 2020, la numărul de angajați declarat la 31 decembrie 2019. Acest
criteriu reflectă reziliența companiilor, astfel că hotelurile care au păstrat
toți angajații sau un număr cât mai apropiat de cel din 2019 au primit
punctajul cel mai mare.
5. Ratingurile platformelor online
Evaluările independente de pe platformele online pot fi considerate
componenta de vot privind reputația, respectiv aprecierea
standardelor și serviciilor hotelurilor de către oaspeți. Au fost
selectate ratingurile de pe TripAdvisor și Booking.com, valabile la 31
decembrie 2020, acestea fiind cele mai populare platforme online de
evaluare, respectiv de rezervare.
Fiecare din cele cinci criterii a avut o pondere cuprinsă între 15% și 25%
din evaluarea finală. Astfel, evoluția cifrei de afaceri, cifra de afaceri /
numărul de camere și evoluția numărului de angajați, fiecare cu o
pondere de 20% din punctajul final, au avut rolul de a evalua hotelurile
din punct de vedere al indicatorilor financiari și de performanță,
reflectând reziliența. Indicatorul care a urmărit evaluarea din punct de
vedere al dotărilor centrelor de business a avut o pondere de 15%, în
timp ce ratingul platformelor online, cu o pondere de 25% în punctajul
final, a reprezentat evaluarea calitativă. Punctajul final a fost obținut prin
calcularea mediei punctajelor obținute la cele cinci criterii și a ponderii
acestora în evaluarea finală.
Pentru a asigura transparența și obiectivitatea clasamentului, toate cele
50 de hoteluri au fost punctate în funcție de aceste cinci criterii, validate
în urma consultării cu un grup de lucru alcătuit din profesioniști de
renume ce activează în industria ospitalității și domenii conexe.
Anul acesta, din cauza contextului generat de pandemie, cele 50 de
hoteluri au fost clasificate în două mari categorii: hoteluri de oraș și
hoteluri de stațiuni, fiind evaluate separat. Membrii grupului de lucru au
îndeplinit și atribuții de juriu, votând primele 10 hoteluri de hoteluri de
oraș, respectiv primele 5 hoteluri de stațiune din cele două clasamente
rezultate în urma aplicării celor cinci criterii de mai sus.
Procedura de vot s-a realizat prin intermediul unei platforme dedicate,
accesată prin link unic și date personale de autentificare. Juriul a votat
hotelurile de oraș cu note unice de la 1 la 10, iar hotelurile de stațiune au
primit note unice de la 1 la 5.
Membrii juriului
• Călin Ile - Președinte, Federația Industriei Hoteliere din România – FIHR
• Ray Iunius - CEO, winsedswiss education group
• Dumitru Luca - Președinte, Asociația Națională a Agențiilor de Turism - ANAT
• Florin Țâncu - Președinte, Skal România
• Mircea Drăghici - CEO, EST Hospitality
• Cristi Moga - Head of Capital Markets, Cushman & Wakefield Echinox
• Alexandru Comănescu – Director, Tax, KPMG România
• Lucian Boronea – CEO, Accent Travel & Events
• Sebastian Mîndroiu – Founder & Managing Partner, PickTwo Studio
• Carmen Ionescu - Editor in chief Trends HRB
Pentru mai multă transparență, s-a publicat atât punctajul final și
punctajul obținut la fiecare criteriu în parte de către cele 50 de hoteluri,
cât și punctajul obținut în urma procesului de vot. n
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