
Golden Tulip a deschis Ana Tower
Un ministru, sefi ai administratiei locale, sefi de filiale locale ale partidelor au participat la inaugurarea
hotelului de patru stele Golden Tulip Ana Tower, investitia omului de afaceri Dumitru Ghise.
 Zeci de masini scumpe si-au inghesuit ieri proprietarii in jurul hotelului de patru stele Golden Tulip,
construit in turnul cunoscut pana ieri drept cladirea portocalie din centrul orasului. Omul de afaceri
Dumitru Ghise, patronul benzinariilor Ana Oil, a fost felicitat ieri de un numar mare de lideri politici si
oameni de afaceri, pentru investitia de peste 7,5 milioane de euro. Printre cei prezenti, au fost ministrul
culturii, Adrian Iorgulescu, alaturi de "proaspatul" membru PNL Nicolae Neagu, presedintele PD-L
Sibiu, Ion Ariton, Cornel Ştirbet, Contstantin Trihenea, dar si seful local al PSD, Ioan Cindrea, alaturi de
Amalia Balasoiu. Nu a lipsit Klaus Johannis, primarul Sibiului, care s-a aratat incantat de hotel. "Cand
m-ati intrebat in urma cu cativa ani daca sa porniti o investitie atat de mare, v-am incurajat", i-a amintit
Johannis omului de afaceri Dumitru Ghise, dupa care a precizat ca hotelul este benefic orasului Sibiu,
care inregistreaza un numar in crestere de turisti in 2008, comparativ cu anul trecut.
 Golden Tulip Ana Tower are, potrivit conducerii, 81 de spatii de cazare, din care 45 sunt camere single,
27 sunt duble, sapte sunt garsoniere, iar doua, apartamente. Exista si o camera disponibila pentru
persoane cu dizabilitati. Hotelul are un restaurant numit 585 Fusion, un salon privat pentru 12 persoane,
sala de fitness si alte dotari specifice hotelurilor de patru stele si brandului Golden Tulip. Echipa
hotelului numara in acest moment 68 de angajati, insa, potrivit conducerii, se va mari, in viitor. "Vrem sa
facem o scoala de turism, aici, la Sibiu. Vrem ca cineva care pleaca de la noi sa fie angajat in alta parte
imediat, pentru ca a lucrat la Golden Tulip Ana Tower", a declarat Razvan Mares, managerul general al
hotelului. Acesta a precizat ca Ana Oil intentioneaza sa mai deschida hoteluri in Transilvania. Ana Oil si
Golden Tulip vor inaugura un alt hotel, tot de patru stele, anul viitor, in Cluj-Napoca.
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