
Ploaie de stele. Hoteliere
in Sibiu vor exista patru hoteluri de patru stele si unul de cinci, anul viitor. Cea mai noua investitie intr-un
hotel de patru stele apartine firmei Palazzo SRL. Hotel Palace Resort & Spa va deveni in curand hotel de
cinci stele. in urma cu doi ani, turistii nu puteau gasi nicio camera de patru stele in Sibiu. Anul acesta si
anul viitor se vor mai inaugura alte hoteluri, de trei stele, in Sibiu. Lanturi hoteliere internationale
planuiesc sa investeasca pe viitor in Sibiu. 
  Sibiul va avea patru hoteluri de patru stele si un hotel de cinci stele, anul viitor, dupa ce, in urma cu doi
ani, in oras nu exista niciun hotel de patru stele. Cea mai recenta investitie in domeniu apartine firmei
Palazzo SRL, care a anuntat ca va incepe constructia unui hotel de patru stele, in urma unei investitii de
un milion de euro. Palazzo, societate detinuta de doi oameni de afaceri locali, Maria si Gheorghe
Priveghiu, va dezvolta hotelul pe strada Moldoveanu. Hotel Palazzo va avea 29 de camere si va fi format
din doua cladiri, din care una va avea un etaj si mansarda, iar cea de-a doua va avea in plus un etaj.
Potrivit Mariei Priveghiu, hotelul va fi construit prin accesarea unui credit bancar. „Vrem ca aceasta
afacere sa fie una de familie "; arata Maria Priveghiu, care considera ca mai exista loc pe piata turistica
din Sibiu pentru hoteluri. 
  
  „Nu toata lumea vrea sa se cazeze in centru. Hotelul va fi unul mai retras, mai rezervat, mai linistit,
pentru oameni mai rezervati, care cauta liniste. Este ceea ce am cautat si eu atunci cand am fost plecata in
strainatate ", afirma Maria Priveghiu, asociat alaturi de sotul ei la firma Palazzo SRL. Potrivit acesteia,
publicul tinta este format din turistii cu venituri medii. Hotelul nu va avea restaurant cu circuit deschis,
dar, cel mai probabil, va avea dotari suplimentare de tip Spa. Palazzo SRL a fixat termenul de finalizare
pentru hotelul de patru stele la sfarsitul anului viitor. Dupa finalizare, Hotel Palazzo va deveni al cincilea
hotel cu un nivel de confort de minim patru stele, din Sibiu. 
  
  Palace, Ramada, Continental Forum si Euroil
  
  in acest moment, in orasul Sibiu exista doua hoteluri de patru stele. cel mai nou este hotel Ramada, o
investitie a grupului Atlassib, controlat de omul de afaceri Ilie Carabulea. ramada reprezinta o investitie
de 25 milioane de euro. Cel de-al doilea hotel de patru stele al Sibiului este deja un brand, hotel Palace
Resort & Spa. Hotelul urmeaza sa fie urcat in scurt timp la rangul de cinci stele. 
  De asemenea, Continental Hotels SA, companie care detine la Sibiu un hotel Continental, de trei stele,
va inaugura anul acesta al doilea hotel propriu din Capitala Culturala Europeana, Continental Forum.
Cladirea celui de-al doilea hotel administrat de compania Continental Hotels SA la Sibiu apartine
Bisericii Ortodoxe Romane, functionand pana anul trecut sub denumirea de hotel Bulevard. Continental
Hotels SA a concesionat cladirea de la Biserica Ortodoxa si a modernizat-o, urcand acum hotelul la
rangul de patru stele. 
  Un al patrulea hotel de patru stele este construit in Sibiu de catre compania Euroil, detinatoare a unui
lant de benzinarii in tara. Hotelul Euroil, ridicat vizavi de Sala Transilvania, reprezinta o investitie de
cinci milioane de euro si va fi inaugurat cel mai probabil anul viitor. 
  
  Alte hoteluri noi, dar de trei stele
  
  in afara grupului celor cinci, care ridica hoteluri de minim patru stele, in Sibiu se mai construiesc alte
cladiri destinate cazarii la nivel inalt de confort, a turistilor. Astfel, firma Ana Oil este aproape de
finalizarea unui hotel, pe strada Şcoala de inot, care ar putea avea trei sau poate patru stele. De asemenea,
societatea Balanta SA, al carui director general este Eftimie Costeiu, va inaugura in curand hotelul Libra,
la standard de trei stele. Hotelul a fost programat pentru inaugurare in 1 august. Hotel firrmei Balanta se
va numi Libra si, potrivit estimarilor conducerii, va aduce un surplus important la veniturile din acest an
ale companie.Conducerea societatii se arata convinsa ca firma va inregistra o crestere a afacerilor in acest
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an mai mare cu 10 la suta decat cea fixata in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru 2007. „Se anunta cel
mai bun an pentru noi, din ultimii 15. Am pornit cu o crestere foarte buna, in primele patru luni, desi, la
noi, sezonul de varf al vanzarilor incepe de obicei in iunie-iulie. Din cate se pare, vom avea o crestere
foarte importanta a vanzarilor, in acest an, dar nu putem estima acum concret care va fi aceasta ", declara
Eftimie Costeiu. Balanta SA a investit cinci milioane de euro in hotelul Libra, care ofera 60 de camere de
cazare. 
  Reteaua olandeza Golden Tulip intentioneaza sa afilieze lantului propriu un hotel din Sibiu, potrivit
declaratiilor oficialilor companiei, citati de Mediafax. 
  
  Golden Tulip, probabil categoria trei, la Sibiu
  
  Golden Tulip, o marca renumita pe domeniul hotelier, a anuntat la inceputul anului, prin Paul Marasoiu,
reprezentant al companiei, ca unul din hotelurile sibiene va fi afiliat lantului international, fara a preciza
daca hotelule xista sau este in constructie. " Hotelurile care vor intra in reteaua Golden Tulip se afla la
Sibiu, Targu Mures, Timisoara, Moeciu si Constanta ", a spus Paul Marasoiu. Compania olandeza Golden
Tulip este o firma privata de franciza care include circa 250 de hoteluri in 37 de tari, majoritatea situate in
centre urbane din Europa, Orientul Mijlociu si Africa. Cele doua marci ale grupului sunt Golden Tulip,
pentru unitatile de patru si cinci stele, respectiv Tulip Inn, pentru cele de trei stele. 
  
  Americanii s-au razgandit
  
  Sherwood Hotels & Resort, o companie americana ce detine un puternic lant hotelier, a avut in planurile
sale de extindere si Sibiul. Conducerea companiei a decis insa sa renunte la varianta Sibiu, in cele din
urma, anul acesta, considerand ca locatia nu are potentialul necesar unei astfel de investitii. Sherwood
construieste un hotel in Bucuresti. Printre marcile companiei se numara Sheraton, Le Meridien, W Hotel,
St. Regis or The Luxury Collection. 
  
  Trei stele, standardul cel mai des in Sibiu
  
  Galeria hotelurilor din Sibiu este completata prin alte branduri deja cunoscute la nivel national, dar care
ofera servicii sub standardul de patru stele. Printre cei mai importanti actori pe piata hoteliera locala se
numara Hotel imparatul Romanilor, Hotel Parc si Fantanita Haiducului, toate de trei stele. in judet,
hotelul Expor Spa din Bazna are tot trei stele, in timp ce in Medias exista un hotel de doua stele, Hotel
Central, si altul de trei stele, hotel Binder Bubi.
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