P iaþa hotelierã

Marriott deschide un nou
hotel în Fuzhou, China

M

arriott a deschis,
luna trecutã, un
nou hotel în
Fuzhou, capitala
provinciei Fujian
din China - Fuzhou Marriott Hotel Riverside, potrivit
www.businesstraveller.com.
“Suntem încântaþi sã deschidem
Fuzhou Marriott Hotel Riverside - al
treilea hotel marca Marriott aici, în
provincia Fujian”, a declarat Henry
Lee, preºedinte al Marriott International China, adãugând: “Provincia
Fujian devine rapid o destinaþie cu o
imensã semnificaþie economicã, socialã ºi culturalã, atât pe plan intern,
cât ºi la nivel global. Suntem extrem
de încântaþi sã vedem creºterea solidã a mãrcii noastre aici, deoarece ne
extindem portofoliul ca sã satisfacem nevoile oaspeþilor noºtri care
cãlãtoresc în aceastã regiune”.
Conform Marriott, noul hotel se

aflã la cinci minute de mers pe jos
de Fuzhou Future Center (FFC) ºi
Fuzhou Digital China Convention
and Exhibition Centre, locul unde se
desfãºoarã Summitul anual digital
din China.
Situat lângã Lacul de Est din Fuzhou, hotelul le oferã oaspeþilor acces
uºor la o plajã de nisip lungã de 12
kilometri, un teren de golf, la sporturi
nautice ºi alte facilitãþi de agrement.
Aeroportul Internaþional Fuzhou
Changle este situat la 13 kilometri
sau aproximativ 15 minute de mers
cu maºina.
Hotelul are 318 camere ºi apartamente cu elemente de artã de inspiraþie localã. Potrivit Marriott, fiecare
camerã are un sistem inteligent de
întâmpinare care aprinde luminile ºi
televizorul, respectiv trage perdelele
când oaspeþii intrã în camerã.
Fuzhou Marriott Hotel Riverside
oferã facilitãþi de wellness ºi fitness,

inclusiv o piscinã interioarã încãlzitã
ºi o salã de yoga.
Hotelul pune la dispoziþie o gamã
largã de opþiuni de luat masa pentru
oaspeþii care doresc sã experimenteze atât specialitãþi locale, cât ºi bucãtãria internaþionalã. Spre exemplu, Goji Kitchen & Bar este un restaurant care oferã, pe tot parcursul zilei, centre de gãtit live, zone de relaxare interioare ºi în aer liber, meniuri
cu mâncãruri clasice asiatice ºi internaþionale.
Restaurantul chinezesc Jasmine este
specializat în bucãtãria cantonezã
contemporanã, precum ºi în mâncãruri autentice din Fuzhou. Restaurantul pune la dispoziþie, de asemenea, servicii pentru întâlniri private.
La etajul 26 se aflã ceainãria Dew
Bud, care are vedere la Lacul de Est
ºi oferã ceremonia tradiþionalã a ceaiului chinezesc. La acelaºi nivel este
amplasat M Club, un lounge exclusiv

pentru membrii ºi oaspeþii Platinum,
Titanium ºi Ambassador Elite Marriott Bonvoy.
Fuzhou Marriott Hotel Riverside
oferã 1.750 de metri pãtraþi în spaþii
de întâlnire capabile sã gãzduiascã o
gamã largã de evenimente, cum
sunt conferinþele, expoziþiile ºi adunãrile sociale.
Grand Ballroom, de 1.050 de metri
pãtraþi, este locul principal al hotelului, iar foaierul Ballroom adiacent, cu
acces direct la grãdina curþii, poate fi
utilizat pentru reuniuni de bun venit
sau pauze de ceai în timpul evenimentelor organizate la acest nou
hotel care mai are cinci sãli cu facilitãþi de videoconferinþã, cu locuri
pentru întâlniri mai mici ºi alte ocazii.
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