AL DOILEA HILTON SOSEȘTE ÎN ROMÂNIA
Hilton Sibiu își întâmpină primii oaspeți
Londra, București & Beverly Hills, Calif., 17 iulie 2009: Hilton Hotels Corporation
și-a anunțat astăzi sosirea celui de-al doilea hotel în România, prin deschiderea
hotelului Hilton Sibiu. Cunoscut sub numele de Palace Resort & Spa, hotelul a
încheiat recent un program extins de renovare și reamenajare pentru lansarea sub
brandul Hilton. Hotelul este operat prin contract de franciza de către SC Palace
Dumbrava SRL.
Referindu-se la deschiderea hotelului, Simon Vincent, Area President Hilton Europe, a spus: “Hilton Sibiu este o completare binevenită în portofoliul nostru
românesc, alături de Athenee Palace Hilton din București. Fiind prezenți în România
din 1997, suntem încântați să adăugăm această minunată proprietate și așteptăm cu
nerăbdare să întâmpinăm călătorii internaționali și locali care doresc să
experimenteze faimosul brand al ospitalității Hilton.”
Simon Vincent a adăugat: “Sibiu este o destinație fascinantă – a fost Capitala
Culturală Europeană în 2007 – și este unul dintre cele mai bine conservate centre
medievale de pe continent. Poziționarea sa strategică în inima Transilvaniei îi conferă
statutul de centru turistic și de afaceri și considerăm că brandul Hilton se va dovedi a
fi de mare succes pe această piață.”
Nicolae Minea, proprietarul Hilton Sibiu, a declarat: “Astăzi marcăm un nou capitol al
acestei proprietăți minunate și suntem încântați să fim parteneri cu unul dintre cele
mai recunoscute branduri hoteliere din lume. Bazându-ne pe profesionalismul și
prezența globală Hilton, dar și pe experiența noastră și cunoașterea pieței locale,
suntem convinși că Hilton Sibiu va continua să fie lider pe plan local.”
Hotelul oferă 115 camere de lux, dintre care 20 de apartamente, toate dotate cu
balcon sau terasă înspre Pădurea Dumbrava. Camerele combină designul clasic al
mobilierului cu cele mai recente tehnologii precum internet de mare viteză și LCD-uri.
Cu trei restaurante full service și un bar, hotelul oferă o gamă diversificată de opțiuni
culinare, de la bucătăria proaspătă românească și cea rafinată franțuzească, la
bucătăria internațională consacrată. Barul hotelului, decorat în stil englezesc, este o
locație ideală pentru relaxare și pentru a savura o selecție de băuturi revigorante.
Având o poziție privilegiată în proximitatea Pădurii Dumbrava, Hilton Sibiu
acomodează un centru spa de 2000 m² ce oferă o evadare binevenită într-o lume a
răsfățului și relaxării. Prin cele 13 cabine de terapii, centrul spa oferă o gamă
completă de terapii de relaxare, energizare, detoxifiere, reîntinerire și tonifiere. Alte
facilități spa includ: piscină interioară de 150 mp, Vitality pool, saună umedă, saună
finlandeză, aroma saună, duș Vichy, Aquascape, baie Cleopatra, camere de relaxare
și meditație și un centru de fitness dotat cu echipament Precor.
Hilton Sibiu este o destinație ideală pentru călătorii de afaceri având un business
center deschis 24 de ore, 4 săli de conferințe Hilton și un salon grand ballroom.
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Hilton Sibiu este cel de-al zecelea hotel care a intrat anul acesta în familia Hilton din
Europa, după hoteluri din Paris, Londra, Palermo, Kosice, Chester, Corby, Dunblane,
Reading și Dalaman. Compania operează în prezent peste 175 hoteluri în Europa,
prin șapte branduri diferite. Alte 13 proprietăți urmează să fie deschise până la finalul
anului 2009.
Hilton Sibiu se află pe strada Pădurea Dumbrava nr. 1, Sibiu, 550399 România, iar
prețul unei camere pornește de la 110 EUR pe noapte. Pentru mai multe informații
sau rezervări vizitați www.sibiu.hilton.com sau apelați +40 269 505 600.
-SfârșitNote către redactori
Despre Hilton Hotels & Resorts
Cu peste 500 de hoteluri și resorturi în 77 de țări din întreaga lume, Hilton continuă să își
scrie istoria ca un pionier în industrie, dezvoltând produse, servicii și atracții care oferă
călătorilor de astăzi mai multe opțiuni și control asupra șederii lor. De la Hilton Fitness by
Precor™ la portofoliul world-class Hilton Worldwide Resorts; de la Serenity Collection din
camerele hotelului la Hilton Meetings - un produs global în premieră, pentru întâlniri ample
sau restrânse, ofertele Hilton sunt create pentru a permite oaspeților să fie în cea mai bună
formă, indiferent dacă se află într-o călătorie de business sau relaxare. Crezul Hilton Travel
Should Take You Places® încununează angajamentul conform căruia călătoria poate și
trebuie să transforme. Începeți călătoria pe www.hilton.com disponibil în limbile engleză,
spaniolă și franceză.
Despre Hilton Hotels Corporation
Hilton Hotels Corporation este lider global în ospitalitate, cu peste 3,300 hoteluri și 550,000
camere în 77 țări, având peste 135,000 echipe membre în toată lumea. Compania deține,
gestionează sau francizează unele dintre cele mai cunoscute branduri hoteliere incluzând
Hilton®, Conrad® Hotels & Resorts, Doubletree®, Embassy Suites Hotels®, Hampton Inn®,
Hampton Inn & Suites®, Hilton Garden Inn®, Hilton Grand Vacations™, Homewood Suites by
Hilton®, the Waldorf Astoria™ and the Waldorf Astoria Collection™, precum și recent lansatul
Home2 Suites by Hilton™. De asemenea, compania gestionează programul de loializare
Hilton HHonors®.
Hotelurile din familia Hilton aderă la filozofia fondatorului Conrad Hilton: “A fost și continuă să
fie responsabilitatea noastră să umplem pământul cu lumina și căldura ospitalității.”
Compania a dat un nume brandului său unic de servicii care a transformat-o în cea mai
cunoscută și mai apreciată companie hotelieră: be hospitable®. Această filozofie este
împărtășită de către toate brandurile din familia Hilton și este inspirația mesajelor sale de
bunătate și generozitate. Pentru mai multe informații despre companie, vizitați
www.hiltonfamily.com.
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