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(Interviu cu Simona Constantinescu, CEO "ANA Hotels")

Reporter: Athénée Palace Hilton a
anunþat începerea unei renovãri
istorice. În ce va consta mai exact
aceasta?

Simona Constantinescu: Proiec-
tul de modernizare a hotelului se
deruleazã în douã etape: prima a
fost demaratã anul trecut ºi cuprin-

de renovarea celor 132 de camere
ale "Aripii Noi", cea construitã în
1965, iar cea de-a doua vizeazã rea-
bilitarea faþadei hotelului ºi a came-
relor din "Aripa Veche", cea construi-
tã în 1914. Proiectul de reabilitare,
care presupune reconstrucþia "de la
roºu", are un concept realizat de

compania de arhitecturã "Alexander
James International" din Londra.
Noul design al camerelor de la Athé-
née Palace Hilton, are la bazã un
concept de amenajare actual, ele-
gant, dar complementar cu istoria
de peste 107 ani a hotelului. Dotãrile
noilor camere renovate sunt conec-
tate cu tehnologiile ºi inovaþiile de
ultimã orã, pentru ca oaspeþii sã po-
atã trãi o experienþã unicã, într-o lo-
caþie de prestigiu.

Designul interior corespunde stan-
dardelor unui hotel de lux modern,
folosindu-se materiale naturale, de
cea mai înaltã calitate ºi sisteme in-
teligente de acces si control.

Reporter: La cât se ridicã valoarea
totalã a renovãrii ºi care este terme-
nul de finalizare?

Simona Constantinescu: Valoa-
rea investiþiei în renovarea Hotelului
Athénée Palace Hilton este de 25
milioane de euro. Capitalul financiar
pe care ANA Hotels îl investeºte în

acest proiect, provine atât din surse
proprii, cât ºi dintr-un credit pe care
compania l-a contractat de la BRD -
Groupe Société Générale, în baza
unui parteneriat de peste 20 de ani.
Lucrãrile etapei I vor fi finalizate la
sfârºitul lunii mai 2021, iar etapa a
doua de renovare va demara dupã
încheierea Festivalului "George Ene-
scu".

Reporter: Cum vor decurge lucrã-
rile astfel încât oaspeþii sã nu aibã de
suferit?

Simona Constantinescu: Servicii-
le noastre nu au fost afectate în ni-
ciun fel, datoritã faptului cã am izo-
lat lucrãrile de renovare într-o singu-
rã aripã, cea nouã, iar oaspeþii au
fost cazaþi în aripa originalã a hote-
lului, servind micul dejun în restau-
rantul Roberto's, ca de obicei. Toate
evenimentele au avut loc în sãlile
noastre de la parter, departe de ac-
þiunile de renovare. Astfel în Regina
Maria ºi Salonul Le Diplomate, s-au
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ANA Hotels a demarat o investiþie de 25 de milioane de euro în renovarea ca-
pitalã a Hotelului "Athénée Palace Hilton" din Bucureºti. Clãdirea emblemã,
parte integrantã a grupului hotelier "ANA Hotels", are o istorie de 107 ani ºi
este unul dintre simbolurile istorice ºi arhitecturale ale Bucureºtiului. Acesta a
trecut prin 3 renovãri fundamentale: prima în 1937, a doua în 1944 ºi a treia
în 1993. Anul acesta, "ANA Hotels" a început cea de-a patra mare renovare a
clãdirii-monument, situatã între "Atheneul Român" ºi "Palatul Regal" - de
unde provine ºi numele sãu. Hotelul "Athénée Palace" este, de peste un secol,
esenþa eleganþei Bucureºtiului ºi gazda unor momente istorice importante.

"Într-o perioadã în care suntem afectaþi sever de pandemie, am ales sã privim
înainte ºi sã ne concentrãm pe viitor, declara George Copos, proprietarul grupu-
lui hotelier "ANA Hotels" la anunþarea începerii lucrãrilor.

Acesta a adãugat: "Obiectivul nostru este ca "Athénée Palace", acest monu-
ment-simbol al "Micului Paris", sã rãmânã o emblemã pentru Bucureºtiul ge-
neraþiilor ce vin. "Athénée Palace" a fost martor la rãzboaie ºi revoluþii ºi, de

fiecare datã, a reuºit sã rãmânã în picioare, mai semeþ ºi mai impunãtor. Anul
2021 reprezintã o nouã perioadã marcantã pentru "Athénée Palace" ºi pen-
tru ANA Hotels".

Proprietarul grupului hotelier preciza cã lucrãrile precedente de renovare au
avut loc dupã rãzboaie ºi mari confruntãri, iar situaþia de acum este chiar mai
provocatoare, pentru cã rãzboiul cu pandemia a determinat prima închidere
din istoria hotelului, în perioada stãrii de urgenþã din 2020.

Hotelul Athénée Palace Hilton este parte integrantã a celui mai mare grup
hotelier privat românesc, "ANA Hotels". Compania deþine si opereazã de ase-
menea hotelurile "Crowne Plaza" Bucureºti, trei unitãþi hoteliere la Poiana
Braºov - "Sport", "Bradul" ºi "Poiana", ºi Hotelul "Europa", cu centrul SPA "ANA
Aslan Health Spa" din Eforie Nord.

Simona Constantinescu, CEO "ANA Hotels", ne-a acoradat un interviu în care
ne-a oferit detalii despre reabilitarea Athénée Palace, dar ºi despre cum a fost
2020 ºi care sunt estimãrile pentru anul în curs.



respectat toate restricþiile legale în
vigoare ºi au fost pregãtite la cerere
pentru solicitãrile actuale ale eveni-
mentelor de tip hybrid.

Reporter: Cum a fost 2020 pen-
tru Athénée Palace Hilton?

Simona Constantinescu: Dupã
perioada de 2 luni, în care am avut
porþile închise, la redeschidere, a
fost implementat programul Hilton
CleanStay, care dincolo de standar-

dele de termoscanare, promovarea
distanþãrii fizice ºi staþiile pentru so-
luþii antiseptice, presupune ºi pre-
zenþa unui inspector, care verificã
fiecare camerã igienizatã ºi dezin-
fectatã, apoi o sigileazã cu un sigiliu
specific Hilton CleanStay. Am fost
imediat plãcut suprinºi, chiar din
prima zi, sã primim nu numai oa-
speþi care s-au întors sã stea la ho-
telul lor preferat, dar ºi oaspeþii noi

locali care au avut curiozitatea sã
ne descopere pentru istoria clãdirii
ºi pentru serviciile de cele mai înal-
te standarde. Ne-am mobilizat ra-
pid toþi membrii echipei prin semi-
narii ºi instruiri periodice. Restau-
rantul Roberto's & La Strada a fost
redeschis ºi a fost deschis temporar
un English Bar On Air pe terasa de
la etajul 1. Serviciul de livrare la do-
miciliu, a fost reinterpretat ºi lansat

pentru clienþii dornici sã comande
vestitele deserturi de la Café Athé-
née ºi deopotrivã preparate din
conceptul "pura cucina" al restau-
rantului Roberto's.

Reporter: S-a reluat fluxul oaspe-
þilor care trec pragul hotelului?

Simona Constantinescu: Pe toa-
tã perioada procesului de renovare,
hotelul a rãmas deschis, oferind
servicii de cazare în aripa care nu
este în curs de reabilitare ºi în spa-
þiile publice de la parter, restauran-
tele, terasa ºi sãlile de evenimente,
ce sunt accesibile clienþilor, ele
fiind renovate anterior.

Reporter: Ce estimãri aveþi pen-
tru activitatea hotelului în anul în
curs?

Simona Constantinescu: Scopul
nostru principal pentru perioada
urmãtoare este redeschiderea la
începutul lunii iunie a aripii care
este momentan în renovare, iar
când normele de siguranþã vor fi ri-
dicate de cãtre autoritãþi, ne dorim
sã redeschidem renumitul English
Bar la interior ºi, totodatã, Café
Athénée, cu un potenþial nou con-
cept pe care îl vom prezenta mai
târziu.

Reporter: Vã mulþumesc!
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Athénée Palace Hilton - "Arhitectura" unui

simbol al Micului Paris
Când spunem Athénée Palace, spunem istorie
scrisã cu rafinament. Povestea lui începe în
1912, pe locul unde se afla Hanul Gherasi. Pro-
iectul, grandios pentru acea vreme, a urmat pla-
nurile arhitecþilor Daniel Renard ºi Téophile
Bradeau ºi a fost finalizat în 1914. Daniel Renard
a fost principalul reprezentant al miºcãrii artisti-
ce Art Nouveau în România, onoare care i se con-
ferã pentru un singur edificiu, Cazinoul din
Constanþa.
Hotelul a fost prima clãdire cu mai multe etaje
din Bucureºti, dar ºi cu structurã din beton ar-
mat. Faþada sa era una în stil clasic, bogat deco-
ratã cu stucaturi, în stil Art Nouveau. Când s-au
finalizat lucrãrile, hotelul avea 149 de camere ºi
10 apartamente decorate în stilul Ludovic al
XIV-lea cu mobilier lucrat în Franþa ºi Anglia. Re-
staurantul era amenajat la parter, cu o salã stil
baroc, de aproape 305mp.
A fost ºi este unul din cele mai luxoase locuri din
Bucureºti, recunoscut pentru recepþiile ºi ceaiu-
rile dansante încã de la deschidere. Era un hotel
mirobolant, care aducea Parisul la Bucureºti.
"În aceastã vatrã a Bucureºtiului, totul îþi vor-
beºte despre Franþa. Athénée Palace este dupã
chipul Bucureºtiului", spunea Paul Morand.
Athénée Palace era un hotel cartier general, un
loc de întâlnire maiestuos, care se afla pe picior
de egalitate cu renumitele hoteluri de la Roma,
Paris ºi Londra. Hotelul ºi restaurantul sãu au re-
prezentat într-o vreme tot ce era mai modern,
mai ºic ºi mai rafinat în Micul Paris.
"La început ºi pânã la începerea primului rãzboi
mondial, restaurantul a fost condus de baronul
de Marsey, ºef bucatar a fost Dubois, iar maître
d'hotel Chambasse. El servea la masã fiecare
client cu plat-de-jour, aflat pe un cãrucior argin-
tat. Mâncarea era încãlzitã permanent cu o lãm-
piþã de spirt camuflatã. Plat-de-jour diferea de la
o zi la alta. Era fie jigot de berbec pe fasole albã,
fie muºchi a la Wellington, piept de viþel umplut,
carec de porc pe varzã cãlitã. Bucãtãria era ex-
clusiv francezã.
La parter, se afla o bãcãnie cu delicatese, un re-
staurant ºi un bar. Tot aici funcþiona ºi vestitul
salon de frizerie ºi coafurã al lui "Ionicã". Bar-
manul de la Athénée Palace ºi coafezele de la Io-
nicã erau persoanele cele mai informate din Bu-
cureºti. Ionicã era frizerul personal al lui Carol al
II-lea." ( De la Hanul ªerban Vodã la Interconti-
nental"Ion Paraschiv, Trandafir Iliescu)
În 1937, hotelul a fost transformat ºi modernizat
dupã planurile personalitãþii marcante a arhitec-
turii interbelice, Duiliu Marcu (Arhitectul Detalii-
lor) fiind cunoscut pentru realizarea celor douã
palate, Elisabeta ºi Victoria, alte douã clãdiri sim-
bolice ale capitalei. Acesta a optat pentru hotel la
o imagine curatã, simplã, care combinã austeri-
tatea clasicismului modern cu elemente ºi detalii
tipice pentru Art Deco, pãstrând însã atmosfera

specialã a clãdirii. Modificãrile s-au fãcut atât
asupra planului, cât ºi asupra arhitecturii exte-
rioare schimbându-i-se complet faþadele, astfel
pe înãlþimea a trei etaje, s-au realizat arcade
adâncite care dãdeau un aspect deosebit faþadei.
Intrarea principalã, holul de onoare, sãlile de
mese, saloanele de recepþii, totul a fost refãcut.
Noua imagine a hotelului era gânditã în acord cu
modernismul anilor 1930. Acest curent artistic ºi
arhitectural propunea atât pentru România, cât
ºi pentru întreaga Europa un cadru urban nou
pentru o lume nouã.
Atât în perioada interbelicã, cât ºi dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial, Athénée Palace atrãgea
lumea mondenã a Bucureºtiului ºi a Europei.
Simbolurile hotelului? Barul englezesc ºi sala "Le
Diplomate". English Barul ºi-a clãdit reputaþia de
top încã din anii '30, când era unul dintre cele
mai populare localuri din Capitalã. Acesta oferea
vizitatorilor sãi o gamã largã de cocktailuri ºi de
trabucuri ºi o atmosferã parcã inspiratã de filme.
Sala "Le Diplomate" se aflã pe lista monumente-
lor istorice, recunoscut drept Patrimoniu Naþio-
nal. Ea impresioneazã prin rafinamentul finisaje-
lor sale si frumuseþea vitraliilor. Înca din
perioada Micului Paris, sala era celebrã pentru
acustica ei. Stând în mijlocul cupolei îþi auzi pro-
priul ecou, iar cei din salã ascultã discursul fãrã
distorsiuni. Pentru cã în acea perioadã nu exis-
tau microfoane, era o modalitate pentru orator
de a se auzi foarte bine ºi a nu fi deranjat de alte
eventuale zgomote din salã. Sã nu uitãm de holul
spectaculos al hotelului, Les Colonnades, cu colo-
ane din marmurã ºi candelabre, fiind un simbol
al arhitecturii Belle Époque.

Athénée Palace devine, odatã cu trecerea anilor, lo-
cul preferat de întâlnire ºi cazare din inima Bucu-
reºtiului pentru din ce în ce mai mulþi oameni ai
vremii. Acesta este motivul pentru care, în 1965,
este construitã aripa nouã a clãdirii, care va include
o gradinã, un restaurant, un bar de zi ºi o terasã.
Chiar dacã de-a lungul timpului Athénée Palace a
suferit numeroase renovãri, el a rãmas un sim-
bol arhitectural al Bucureºtiului. Prin renovarea
pe care a început-o Ana Hotels anul trecut, se
doreºte continuarea poveºtii acestui simbol de
arhitecturã cãtre generaþiile viitoare. Proiectul
de modernizare a hotelului se deruleazã în douã
etape: prima a demarat deja ºi cuprinde renova-
rea celor 132 de camere ale "Aripii Noi", con-
struitã în 1965, iar cea de-a doua vizeazã reabili-
tarea faþadei hotelului ºi a camerelor din "Aripa
Veche", construitã în 1914.
Noul design al camerelor are la bazã un concept
de amenajare actual, elegant, dar complemetar
cu istoria de peste 107 ani a hotelului. Stilul ºi
imaginea noului Athénée Palace Hilton sunt co-
nectate cu tehnologiile ºi inovaþiile de ultimã orã,
pentru ca oaspeþii sã poatã trãi o experienþã de
top într-o locaþie de prestigiu. Un hotel atât de
modern ºi totuºi cu o poveste atât de încãrcatã
de istorie.
În toatã aceastã perioadã, hotelul rãmane de-
schis oferind servicii de cazare în aripa care nu
este în curs de reabilitare ºi în spaþiile publice de
la parter, restaurantele, terasa ºi sãlile de eveni-
mente, ce sunt accesibile clienþilor, ele fiind deja
renovate anterior.
ªi azi la fel ca în ultimii 107 de ani, te invitãm sã
ne treci pragul ºi sã fii parte din poveste!


