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Sex nya Radisson och Park Inn-hotell i Europa 
 
Rezidor Hotel Group har kontrakterat sex nya hotell på en vecka. Ett Radisson Resort i Jalta 
(Ukraina), ett Radisson-hotell i Paris, två Radisson-hotell i Portimao (Portugal), ett Radisson-
hotell i Brno (Tjeckien) och ett Park Inn i St Helens (Storbritannien) adderar 1,048 rum till 
gruppens portfölj. Mellan 2007 och 2009 avser Rezidor att öppna totalt 20,000 hotellrum. ”Alla 
nya kontrakt visar hur viktiga våra europeiska hemmamarknader är för vår fortsatta utveckling,” 
säger Kurt Ritter, koncernchef och vd Rezidor. ”Jag är särskilt stolt över de nya hotellen i 
Portugal, som är viktiga steg för vår utveckling i Sydeuropa.” 
 
Exklusiva Radisson Resort, Bolshaya Yalta (Ukraina) kommer att erbjuda 450 rum, varav de 
första 250 står klara i april 2009 och resterande 200 rum följer i april 2010. Omfattande 
faciliteter inkluderar 11 restauranger/barer och aktivitetsanläggningar, inom- och 
utomhuspooler, en privat strand samt ett spa. Jalta är administrativt centrum för Krims södra 
kust, en 70 km lång sträcka där omfattande investingar inom resorts gjorts de senaste åren. 
Regionen är en välkänd turistort vid Svarta Havet och även berömd för sina Massandraviner. 
 
Ett existerande boutiquehotell i eleganta 16:e arrondissementet i Paris kommer att 
omprofileras till Radisson Hotel, Paris hösten 2008. Det charmiga hotellet inkluderar 45 rum 
och sviter, en Grand Salon lobby med öppen spis, restaurang och bar, och är beläget nära 
exklusiv shopping och stora attraktioner såsom Eiffeltornet, Triumfbågen och Trocadéro. Med 
detta tillskott stärker Rezidor sin närvaro i Paris. Koncernen driver idag fyra Radisson och ett 
Park Inn i Paris med omnejd, och har ännu ett Radisson under utveckling i staden. 
 
I Portugal öppnar Rezidor ett Radisson-hotell och ett Radisson residence, båda beräknas 
kunna ta emot gäster från tredje kvartalet 2009. Radisson Hotel Portimao kommer erbjuda 
192 rum, två restauranger, en bar, omfattande konferens- och mötesfaciliteter, en 
hälsoavdelning med inom- och utomhuspooler, spa och wellnessfaciliteter samt tennisbanor. 
Hotellet utgör en del av ett stort projekt, Algarve Motor Park, beläget nära Portimao med 
racingbanor där såväl nationella som internationella racingtävlingar kommer att hållas. Där 
kommer även finnas karting, parker samt även ett residens drivet av Rezidor. Radisson 
Residence Portimao kommer att erbjuda 160 servicelägenheter av fyra olika slag (mellan 55 
och 180 kvm stora), en hälsoavdelning, en reception samt en restaurang. 
 
Radisson Hotel Brno är Rezidors fjärde projekt i Tjeckien och en existerande byggnad som 
kommer att omvandlas till ett hotell med 117 rum och sviter, en restaurang, en bar samt en 
spa- och hälsoklubb. Hotellet, som beräknas öppna under tredje kvartalet 2009, är beläget i 
stadskärnan, mitt emot centralstationen och i början av stadens huvudgata. Brno ligger i den 
sydöstra delen av Tjeckien och är landets andra största stad. Brno har en modern flygplats 
som även fungerar som reservflygplats till Prag, och en av stadens mest kända attraktioner är 
Mies van der Rohes ”Villa Tugendhat.” 
 
 
 



 
 

 
 
 
Park Inn St Helens (Storbritannien) drivs idag som Hilton St Helens och blir omprofilerat till 
Park Inn den 1 december 2007. Det erbjuder 84 rum, en restaurang, en loungebar, 8 
möteslokaler samt en hälso- och fitnessklubb med swimmingpool. St Helens är beläget ca 15 
km öster om Liverpool och 35 km väster om Manchester och har mycket goda 
kommunikationer. Hotellet är beläget ca 10 minuters bilväg från motorvägen M6. 
 
 
 
Fakta: 
Hotell: Radisson Yalta, Radisson Paris, Radisson Portimao (x2), Radisson Brno, Park Inn St 

Helens (samtliga skall öppnas) 
Antal rum:  450 + 45 + 192 + 160 + 117 + 84 = 1,048 
 
Mellan 2007 och 2009 avser Rezidor att öppna totalt 20.000 nya hotellrum. 
 
För ytterligare information: 
The Rezidor Hotel Group 
Presskontakt: Kristina Windset, tel 070 590 86 38, kristina.windset@rezidor.com  
Investor Relations: Christiane Reiter, tel +32 474 407 210, christiane.reiter@rezidor.com    
 
Om Rezidor Hotel Group: 
Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Gruppens portfölj inkluderar 309 hotell 
med mer än 63.000 rum i drift och under utveckling i 48 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. USA-baserade Carlson är största aktieägare 
med 41,7%.  För ytterligare information om Rezidor, besök www.rezidor.com.  


