
Stock Exchange Hotel
din Manchester
se alãturã comunitãþii
Small Luxury Hotels
lHotelul, gãzduit de vechea clãdire a Bursei de Valori din Manchester,
a fost inaugurat în 2019, dupã o renovare care a durat ºase ani

S
tock Exchange Hotel, un
hotel premium din
Manchester, a fost in-
clus recent în Small
Luxury Hotels of the
World (SLH), o comuni-

tate globalã care reuneºte, conform
propriei definiþii, "cãlãtori cu o minte
independentã ºi hoteluri cu spirit in-
dependent". Ca sã potã fi primit în
comunitatea SLH, fiecare hotel este
vizitat, verificat ºi evaluat personal
de SLH, astfel încât reprezentanþii
comunitãþii sã se asigure cã aceste
unitãþi au "o ofertã unicã, intere-
santã ºi anti-lanþ" (n.r. anti-lanþ hote-
lier). În urma procesului de evaluare,

Stock Exchange Hotel a devenit pri-
mul hotel din Manchester care se
alãturã unui numãr de 520 de unitã-
þi de cazare premium din comunita-
tea SLH.

Stock Exchange Hotel, gãzduit de
vechea clãdire a Bursei de Valori din
Manchester - o clãdire în stil baroc
eduardian, clasificatã Gradul II -, a
fost deschis în 2019, dupã un pro-
iect de renovare de ºase ani condus
de GG Hospitality. O clãdire listatã ca
fiind de Gradul II în Marea Britanie
înseamnã cã este deosebit de im-
portantã ºi prezintã "un interes mai
mult decât special", potrivit wikipe-
dia.

Jacqui Griffiths, directorul general
al Stock Exchange Hotel, declarã:
"Stock Exchange este încântat sã se
alãture unei astfel de comunitãþi de-
osebite de hoteluri. Angajamentul
Small Luxury Hotel faþã de standar-
de înalte este bine aliniat cu aborda-
rea Stock Exchange Hotel. Este un
moment deosebit pentru noi, care
vine odatã cu redeschiderea recentã
a hotelului, iar noul nostru partene-
riat cu SLH face parte dintr-o viziune
mai largã de creºtere ºi creativitate.
În aceastã colaborare vom pune la
dispoziþie tot ceea ce Stock Exchange
Hotel are de oferit comunitãþii glo-
bale de cãlãtori".

Stock Exchange Hotel a fost închis
în perioada pandemiei, începând cu
data de 18 martie 2020. Unitatea de
cazare ºi-a redeschis porþile în 17 mai.

Aflatã în proprietatea foºtilor coe-
chipieri ai Manchester United, Gary
Neville ºi Ryan Giggs, ºi a deþinãtoru-
lui de hoteluri Winston Zahra (prin Fi-
nestday Ltd.), clãdirea, care a început
sã funcþioneze pentru prima datã în
1906, a fost transformatã într-un
hotel cu 40 de camere, care are ºi un
restaurant. Hotelul este administrat ºi
operat de GG Hospitality.
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