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Primul hotel Radisson
Collection din Turcia,
inaugurat în Bodrum

R
adisson Hotel Group a

inaugurat, luna tre-

cutã, hotelul Radisson

Collection din Bodrum,

amplasat vizavi de in-

sula Kos, în Golful

Aspat, unul dintre cele mai liniºtite

golfuri. Hotelul, care oferã vedere

panoramicã la Marea Egee, are 80

de camere ºi apartamente de lux.

Din balcoanele sau terasele hotelu-

lui, oaspeþii au vedere la mare, la

portul de agrement ºi la locurile

învecinate din Anthaven.

Hotelul Radisson Collection din

Bodrum oferã acces direct la o plajã

privatã, piscine interioare ºi în aer li-

ber, la un restaurant pe plajã, la re-

staurantul ºi barul hotelului, la cen-

tru de fitness, locuri de întâlniri ºi

evenimente, ºi la un centru spa holi-

stic care se întinde pe 1.150 mp,

toate cu vedere la Golful Aspat.

Bodrum este plin de situri istorice,

turiºtii putând vizita Castelul Bo-

drum (renovat), Muzeul de arheolo-

gie subacvaticã ºi Mausoleul de la

Halicarnas, considerat una dintre

cele ºapte minuni ale lumii antice.

Yilmaz Yildirimlar, prim-vice-

preºedinte Radisson Hotel Group

pentru Europa Centralã ºi de Est, Ru-

sia ºi Turcia, declarã: "Suntem

încântaþi sã anunþãm deschiderea

primului nostru hotel Radisson Col-

lection din Bodrum, aºa-numita per-

lã a coastei Mãrii Egee. Odatã cu

aceastã inaugurare, nu numai cã ne

extindem amprenta în Turcia, dar ne

consolidãm ºi mai mult poziþia de li-

der internaþional în regiune, cu 31

de hoteluri deschise ºi în curs de

dezvoltare".

Situat la 12 km vest de oraºul Bo-

drum ºi la 46 km de aeroportul inter-

naþional Milas-Bodrum, hotelul face

parte din proiectul Anthaven Aspat,

realizat de Ant Yapi ºi administrat de

Access Hotel Management Tourism

Investment & Consultancy

Company.

Mehmet Okay, preºedintele Ant

Yapi, spune: "Radisson Collection,

marca premium a Radisson Hotel

Group, unul dintre cele mai mari

lanþuri hoteliere din lume, cu care

lucrãm de mulþi ani, a pãtruns pe

piaþa din Turcia prin intermediul no-

stru. Radisson Collection Hotel Bo-

drum este a cincea investiþie în tu-

rism pe care am realizat-o pânã

acum. Intenþionãm sã continuãm

aceastã cooperare în diferite proiec-

te. Credem cã Radisson Collection

Hotel Bodrum, care face parte din

proiectul nostru Anthaven din Bo-

drum, va avea, în curând, locul sãu

printre cele mai importante hoteluri

din lume".

Pe lângã proiectele pe care le-a im-

plementat împreunã cu Radisson

Hotel Group, Ant Yapi a realizat in-

vestiþii extinse în sectorul turismului.

Compania a creat chiar un brand

propriu ºi opereazã un hotel tip bo-

utique, Antmare. Antmare Boutique

Hotel se aflã la 80 de km de centrul

oraºului Izmir.
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