27 ianuarie 2010
S-a redeschis oficial Grand Hotel Continental din Calea Victoriei 56
În 2005 hotelul a fost închis pentru restaurare, modernizare şi reclasificare (trecând de
la 4 la 5 stele). După o perioadă de doi ani de procese birocratice şi încă doi ani de
lucrări de construcţie, Grand Hotel Continental este astăzi redeschis oficial.
Funcţionalitatea încăperilor a fost modificată pe alocuri ca urmare a acestei ultime
restaurări, astfel încât, astăzi, unul din cele două saloane în forma literei L ce creeau
odinioară restaurantul, este chiar recepţia, în vreme ce al doilea adăposteşte
restaurantul nostru „fine dining” - Concerto. Pe locul fostei recepţii a hotelului, la
parter, a fost amenajat un bar englezesc – Victoria Club, iar „Sala rustică”, aflată
odinioară la subsolul clădirii, a fost înlocuită cu un spaţiu modern de fitness şi SPA.
Modernizarea clădirii a creat şi o serie de spaţii noi, cum ar fi concierge-ul aflat exact
la intrarea hotelului sau salonul din subsol, dedicat unui restaurant cu specific
balcanic, Balkan Bistro.
Mobila şi toate obiectele care se regăsesc în încăperile hotelului au fost alese cu grijă
de la foste reşedinţe nobiliare şi târguri de antichităţi din Italia, respectiv casa de
licitaţii Dorotheum din Viena, aşezarea lor fiind plănuită şi asortată meticulos pe
parcursul a celor 4 ani în care clădirea se odihnea.
Urmărind scările impunătoare ce unesc cele 3 etaje dedicate camerelor, găsim 53 de
încăperi pentru oaspeţi, proaspăt recondiţionate, cu paturi elegante, măsuţe de scris,
zone de relaxare şi băi moderne din sticlă. La acestea se adaugă 6 apartamente
mobilate somptuos şi decorate în diferite stiluri: Renascentist, Baroque, Impero,
Ludovic XV, ce îşi aşteaptă oaspeţii pentru o incursiune în istorie.
Întreg etajul 4 este dedicat evenimentelor. 6 săli de întâlniri ce poartă nume de pictori
români (Grigorescu, Tonitza, Aman, Petraşcu, Luchian, Pallady) reprezintă un spaţiu
elegant pentru reuniuni sociale sau în scop de afaceri, găzduind între 12 şi 120 de
persoane.
Despre Continental Hotels
Lanţul Continental Hotels a fost înfiinţat în anul 1991, fiind dedicat încă de la început
furnizării unor servicii de 3 şi 4 stele pe segmentul turismului de afaceri. Prin relansarea în
2009 a Grand Hotel Continental din Calea Victoriei se adaugă lanţului Continental Hotels şi o
proprietate de 5 stele. Oraşele în care lanţul Continental Hotels este prezent sunt Bucureşti,
Constanţa, Sibiu, Arad, Oradea, Târgu Mureş, Suceava, Timişu de Sus, Turnu Severin şi
Porţile de Fier, totalizând un număr de 1855 de camere. Portofoliul Continental cuprinde de
asemenea şi brand-urile: Continental Forum, Hello Hotels, Tekaffe, Balkan Bistro.
Continental Hotels colaborează, prin intermediul mărcii Ibis, cu Accor, una din cele mai
importante companii hoteliere la nivel mondial.
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