23 martie 2011
Continental Hotels participă la Ora Pământului 2011

Sâmbătă 26 martie, în intervalul 20.30 - 21.30, toate hotelurile din lanţul Continental vor
stinge lumina, alăturându-se astfel celor 1,3 miliarde de oameni care au participat anul trecut
la Ora Pământului.
Grand Hotel Continental Bucureşti; Continental Forum: Arad, Oradea, Sibiu; Continental:
Tîrgu Mureş, Suceava, Drobeta Turnu Severin şi Hello Hotels vor petrece, sâmbătă 26 martie,
o oră la lumina lumânărilor, din dorinţa de a continua angajamentul schimbării pozitive şi
durabile în raport cu mediul. Prin gestul simplu de stingere a luminilor, Continental Hotels
doreşte să atragă atenţia asupra efectelor dezvoltării iresponsabile şi să sublinieze faptul că
schimbarea este la îndemâna oricui.
Decizia de a participa la acest eveniment se înscrie într-o campanie mai amplă Continental
Hotels ce presupune o atitudine generală de protejare a resurselor şi de conştientizare a
consumului acestora. Din dorinţa de a consuma cât mai puţină energie electrică, lanţul hotelier
a demarat o acţiune de schimbare a becurilor clasice cu modele ultraeconomice şi nepoluante
precum becuri cu led sau becuri economice de 5 waţi cu vapori. Pe zonele dedicate staff-ului
s-au montat senzori de mişcare pentru lumină, pentru a nu consuma mai mult decât este
nevoie. În ceea ce priveşte sistemele sanitare din hoteluri, acestea au fost alese astfel încât
bazinele de apă să aibă atât mod standard, cât şi economic, pentru moderarea consumului.
Detergenţii folosiţi sunt biodegradabili, iar în anumite locaţii există cazane pentru încălzirea
apei menajere ce nu ard gaze şi nu scot fum, protejând astfel mediul de poluare.

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 1858 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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