
Un hotel low-cost din

Detroit va fi transformat

într-o unitate de lux Hilton
l Autoritãþile susþin aceastã transformare cu subvenþii de peste 6
milioane de dolari

U
n hotel rezidenþial
cu 13 etaje din cen-
trul oraºului ameri-
can Detroit, care a
gãzduit pânã nu
demult chiriaºi cu

venituri mici ºi moderate, va fi
transformat într-un hotel de lux
Hilton, conform Detroit Free Press,
care menþioneazã cã autoritãþile
au aprobat acordarea de subvenþii
în valoare de 6,1 milioane de dolari
pentru aceastã transformare.

Grupul dezvoltator, Downtown
Hospitality Detroit LLC, plãnuieºte
o investiþie de 50 de milioane de
dolari în renovarea vechiului Park
Avenue House pentru transforma-
rea acestuia într-un hotel cu 172
de camere - Tapestry Collection by
Hilton -, cu un restaurant ºi o cafe-
nea la primul etaj, respectiv un bar
pe acoperiº.

Clãdirea a fost ridicatã în 1924,
sub denumirea de Royal Palm Ho-
tel, iar în ultimii ani a funcþionat ca
hotel rezidenþial, fiind cunoscutã
pentru tarifele scãzute pe care le
percepea pe o sãptãmânã, pe douã
sãptãmâni sau pe o lunã.

Înregistrãrile funciare ale oraºului
Detroit aratã cã proprietatea hote-
lului a fost vândutã grupului dez-
voltator Downtown Hospitality
Detroit la sfârºitul lunii ianuarie
2019. Preþul de vânzare nu a fost
dezvãluit, însã preþul solicitat pen-
tru proprietate era cunoscut: 15
milioane de dolari.

Chiriaºii din Park Avenue House
(aproximativ 70 de locatari) au pri-
mit încã de la sfârºitul anului 2018
avize de evacuare în timp de 30 de
zile. Evacuãrile au fost iniþiate de

proprietarul de atunci al clãdirii,
Harrington Properties Inc., condus
de omul de afaceri Sean Harrin-
gton, ai cãrui pãrinþi au achiziþio-
nat proprietatea cu zeci de ani mai
devreme.

Un consultant financiar al Dow-
ntown Hospitality Detroit a decla-
rat cã grupul nu a avut ºtiinþã ini-
þial cã existã rezidenþi în clãdirea
cumpãratã ºi, odatã ce a achiziþio-
nat proprietatea, le-a permis ace-
stora sã rãmânã în imobil fãrã sã
plãteascã chirie, pânã când li se vor
gãsi locuinþe.

"Downtown Hospitality Detroit a
intrat în afacere crezând cã pro-
prietatea este doar un hotel, fãrã
sã ºtie cã acolo existã rezidenþi pe
termen lung", a declarat John
Hambrick de la compania JGH
Consulting din St. Clair Shores, Mi-
chigan, subliniind cã dezvoltatorul
nu a ºtiut nici despre evacuãri, de
aceea a luat decizia sã îi lase timp
de ºase luni pe chiriaºi în imobil,
pânã la gãsirea unei locuinþe.

Conform spuselor lui John Ham-
brick, Downtown Hospitality De-
troit a cheltuit 400.000 de dolari ca
sã menþinã clãdirea operaþionalã
timp de ºase luni, pânã la relocarea
chiriaºilor.

Noul hotel Hilton este aºteptat sã
se deschidã la începutul anului
2022.
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