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Park Inn Heathrow öppnar nytt konferenscenter 
 
 
Idag öppnar Park Inn Heathrow ett nytt konferenscenter som blir det största vid 
Heathrow Airport med plats för upp till 700 personer. Samtidigt öppnar hotellet en ny 
loungebar och restaurang. 
 
Nya Blue Conference Centre, en modern byggnad i krom och glas, omfattar 9 mötesrum vilket 
gör att hotellet totalt nu erbjuder 43 möteslokaler. Den nya konferensdelen har bland annat 
öppningsbara panoramafönster för produktlanseringar och större evenemang, och 
kompletterar hotellets existerande Red Conference Centre med 10 lokaler, varav den största 
med plats för upp till 220 personer, samt 26 grupprum i varierande storlek. 
 
Den nya loungebaren och restaurangen Bravo!Bravo! fungerar både för lunch och middag med 
såväl à la carte som buffé baserad på olika teman som varierar under veckan, inklusive 
asiatiskt, grekiskt, de sju världshaven och USA. Här visas även stumfilm – en klassisk film 
visas varje kväll utan ljud på storduk i restaurangen, som rörlig konst. 
 
Park Inn Heathrow är Rezidors första Park Inn i Storbritannien och öppnade i maj 2004. 
Hotellet är områdets största med 880 rum och sviter. Andra faciliteter inkluderar ett 
hälsocenter med pool, Pulse café.restaurant.bar, parkering och genomgående trådlöst 
bredband. 
 
 
 
För ytterligare information: 
The Rezidor Hotel Group 
Investor Relations: Christiane Reiter, tel +49 172 454 9970, christiane.reiter@rezidor.com    
Presskontakt: Kristina Windset, mobil 070-590 86 38, kristina.windset@rezidor.com  
 
 
 
 
Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Gruppens portfölj inkluderar 
279 hotell med mer än 57 600 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.  


