
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 
9 maj 2007 
 
 
Park Inn växer i Storbritannien, Norge, Irland och Polen 
 
Rezidor Hotel Group utökar sin Park Inn-portfölj i hela Europa. Den 3 maj övertog 
Rezidor ett fyrstjärnigt hotell i Cardiff och driver det nu som Park Inn Cardiff City 
Centre. Hotellet har 146 rum, en restaurang, bar och fyra möteslokaler.  Det är kedjans 
andra hotell i Cardiff. 
 
Rezidor har även kontrakterat följande hotell som skall öppnas; 
 
Park Inn Oslo öppnar i slutet av 2008. Byggnaden – ett kontorskomplex som skall konverteras 
till hotell – är centralt beläget, 50 m från Karl Johann och  nära Akershus och slottet. Det får 
119 rum, en restaurang, bar, 7 möteslokaler och ett litet gym. 
 
Park Inn Nenagh (Irland) är beläget ca 20 min från Limerick och beräknas öppna under tredje 
kvartalet 2008. Hotellet får 76 rum, restaurang och bar, relaxavdelning med pool samt tre 
möteslokaler. Nenagh är en livlig handelsstad och erbjuder även turistmål såsom ett slott och 
ett Franciskanerkloster.  
 
Park Inn East Kilbride (Storbritannien) är beläget sydost om Glasgow och beräknas öppna 
första kvartalet 2009 med 130 rum, restaurang och bar, fitnesscenter samt tre möteslokaler. 
 
Park Inn Springfield Quay, Glasgow blir beläget mitt i området Springfield Quay i hjärtat av 
Glasgow intill floden Clyde. Hotellet får 124 rum, restaurang, bar, fitnesscenter samt fyra 
möteslokaler och beräknas öppna under första kvartalet 2009. 
 
Park Inn Krakow beräknas öppna under första kvartalet 2009 med 152 rum. Hotellet blir 
beläget i hjärtat av Krakow nära det historiska slottet Wawel samt judiska distriktet Kazimierz. 
Faciliteter inkluderar en restaurang, lobbybar, konferenslokaler samt ett fitnesscenter. Krakow 
är en av Polens största destinationer för såväl affärsresande som turism. Rezidor driver redan 
ett Radisson SAS-hotell i Krakow. 
 
Fakta: 
Hotell:  Park Inn Cardiff City Centre (i drift) 
Antal rum:  146 
 
Hotell:  Park Inn Oslo, Park Inn Nenagh, Park InnEast Kilbride, Park Inn Springfield Quay,Glasgow, 

Park Inn Krakow 
Antal rum: 119 + 76 + 130 + 124 + 152 
 
 
 
För ytterligare information: 
The Rezidor Hotel Group 
Investor Relations: Christiane Reiter, tel +49 172 454 9970, christiane.reiter@rezidor.com    
Presskontakt: Kristina Windset, tel 070 590 86 38, kristina.windset@rezidor.com  
 



 
 

 
 
 
Bakgrundsinformation: 
Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Gruppens portfölj inkluderar 
288 hotell med mer än 59 800 rum i drift och under utveckling i 47 länder. 
 
Rezidor driver hotellkedjorna Radisson SAS Hotels & Resorts, Regent International Hotels, Park 
Inn och Country Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt lojalitetsprogrammet goldpoints 
plus™ för frekventa hotellgäster. Rezidor har signerat ett globalt licensavtal med italienska modehuset 
Missoni gällande utveckling och drift av en kedja livsstilshotell med samma namn; Hotel Missoni. 
 
I november 2006 listades Rezidor Hotel Group på Stockholmsbörsen. Med sina 35% är Carlson 
Companies dess största aktieägare. För ytterligare information om Rezidor, besök www.rezidor.com.  


