
PREMIERÃ PENTRU PIAÞA HOTELIERÃ DIN ÞARA NOASTRÃ

AccoraduceînBucureºti
hotelurileTribeºiAdagio
l Cãlin Ile, preºedintele Federaþiei Industriei Hoteliere din România: "Încã
este nevoie de camere de calitate în Bucureºti"

A
ccor, lider global în
domeniul ospitalitã-
þii augmentate, ºi
dezvoltatorul proiec-
tului de tip mixed
use Nest + Basarab,

au realizat un parteneriat care aduce
o dublã premierã pe piaþa ospitalitã-
þii din România: hotelul Tribe Bucha-
rest Basarab ºi aparthotelul Adagio
Bucharest Basarab, împreunã într-o

singurã clãdire. Unitãþile de cazare
vor fi inaugurate în 2024, în Bu-
cureºti, potrivit reprezentanþilor
proiectului care presupune o inves-
tiþie de 50 de milioane de euro.

Viitoarele hoteluri vor fi localizate
în cadrul complexului de lifestyle
Nest + Basarab, lângã Podul Basa-
rab, aproape de centru ºi de destina-
þiile relevante pentru afaceri ºi
divertisment ale oraºului.

Hotelurile Tribe ºi Adagio vor fi
operate de Accor în cadrul unui con-
tract de management.

Frank Reul, vicepreºedinte pentru
dezvoltare în Europa de Nord, în ca-
drul Accor, a declarat luna trecutã:
"Conceptul revoluþionar al brandu-
lui de lifestyle Tribe ºi confortul
aparthotelului Adagio se adreseazã
unor segmente de piaþã care nu
sunt acoperite de oferta de ospitali-

tate existentã - hoteluri de design ºi
stil de viaþã pentru nomazi contem-
porani ºi sejururi pe termen lung.
Prin urmare, suntem încrezãtori cã
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Accor este un grup cu peste
5.100 de hoteluri ºi 10.000 de re-
staurante ºi baruri în 110 þãri.
Accor opereazã branduri de lux ºi
premium, soluþii pentru segmen-
tele midscale ºi economic.



vor fi întâmpinate cu cãldurã de
piaþã ºi se vor bucura de o lansare ºi
o operare de succes".

La rândul sãu, Lucian Marinescu,
Pre-Opening General Manager, Tri-
be Bucharest Basarab & Adagio Bu-
charest Basarab, a spus: "Lansarea
acestui proiect îndrãzneþ reflectã
angajamentul nostru de a aduce în
Bucureºti produse ºi servicii noi, in-
teresante, precum ºi de a contribui
la dezvoltarea comunitãþii locale,
prin regenerarea urbanã a unei
zone cu un potenþial semnificativ.
În cadrul acestui parteneriat, Accor
completeazã capacitãþile noastre
de dezvoltare ºi ne susþin în înde-
plinirea viziunii noastre de a tran-
sforma hotelurile Tribe-Adagio
într-o destinaþie de referinþã pentru
cãlãtorii de afaceri ºi de leisure,
precum ºi pentru comunitatea din
proximitate".

Tribe, cel mai nou
brand de lifestyle al
Accor, se dezvoltã
rapid în toatã Europa

Tribe este cel mai nou brand de li-
festyle al Accor, care se dezvoltã ra-
pid în toatã Europa, pe segmentul
luxului accesibil, unde designul
este un element-cheie. Noul hotel
cu 85 de camere este creat pentru

oaspeþi ºi localnici, oferã spaþii pu-
blice, un restaurant, un bar cu tera-
sã exterioarã, un perete dedicat
produselor proaspete, un spaþiu
multifuncþional care poate fi împãr-
þit în sãli de întâlnire separate ºi
parcare subteranã. Conceptul are,
de asemenea, o piscinã, o zonã de
wellness ºi o salã de fitness care vor
fi accesibile atât pentru oaspeþii ho-
telului, cât ºi pentru comunitatea
localã. Cu un design inovator, cu
spaþii comune deschise, tehnologie
de ultimã generaþie ºi servicii acce-
sibile, acesta va fi un hotel midscale
de 4 stele.

Adagio oferã un
spaþiu de locuit, mai
degrabã decât o
camerã de hotel

Noul aparthotel Adagio va oferi
115 camere ºi apartamente, un li-
ving care funcþioneazã ca recepþie
ºi lobby, o zonã pentru micul
dejun, spãlãtorie automatã pentru
oaspeþi ºi propria parcare privatã
subteranã. Adagio este conceput
pentru cei care cautã confortul
unui apartament cu servicii hotelie-
re. Adagio oferã un spaþiu de locuit
mai degrabã decât o camerã de ho-
tel, astfel încât oaspeþii sã aibã spa-
þiu pentru somn, masã, relaxare ºi

lucru. Brandul Adagio este creat
pentru sejururi pe termen mediu ºi
lung.

Cãlin Ile, FIHR: "Piaþa
hotelierã îºi revine"

Cãlin Ile, membru în board-ul Ho-
tel Basarab SRL, preºedintele Fede-
raþiei Industriei Hoteliere din Rom-
ânia (FIHR), declarã: "Piaþa hotelierã
a trecut prin momente grele în
pandemie, dar îºi revine. Vedem
noi investiþii, ceea ce aratã încrede-
rea pe care putem sã o avem într-o
destinaþie care nu s-a dezvoltat
cum trebuie, dar care are un poten-
þial fantastic, pe care sperãm sã-l
exploatãm cât mai repede. Apariþia
unor hoteluri inovative precum Tri-
be ºi Adagio vin sã rãspundã aºtep-

tãrilor în schimbare ale clienþilor de
azi - siguranþã, încredere, elemente
digitale. Noi aducem hoteluri bune,
dar dacã destinaþia nu se poziþio-
neazã corespunzãtor, cercul nu e
complet. Trebuie sã valorificãm po-
tenþialul pe care îl are Capitala. Încã
este nevoie de camere de calitate
în Bucureºti. Capitala are circa
12.000 de camere, iar în 2019 avea
2,3 milioane de turiºti, din care 1,4
milioane strãini. Estimãrile noastre
sunt cã, cel târziu în 2024, când ho-
telurile Tribe ºi Adagio se vor de-
schide, piaþa hotelierã va fi cel pu-
þin la nivelul din 2019. Pânã atunci
vom recupera toate pierderile din
anii de pandemie".
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NEST + Basarab este un proiect premium de dezvoltare pentru uz
mixt, situat în apropierea podului Basarab. Proiectul este dezvoltat în
patru faze ºi, la finalizare, va aduce pe piaþã 235 de apartamente ºi
loft-uri, zone de retail, un centru de wellness ºi spa, parcare subteranã ºi
cele douã hoteluri noi, Tribe ºi Adagio. Fazele 1 ºi 2 ale dezvoltãrii sunt
deja finalizate sub numele Petru Rareº 1259. Complexul include 165 de
unitãþi rezidenþiale, spaþii comerciale ºi parcare subteranã.

Petru Rareº Lofts reprezintã a treia fazã a proiectului ºi este programat
sã înceapã anul acesta. Petru Rareº Lofts este un complex rezidenþial tip
boutique cu 70 de unitãþi de designer care deþin semnãtura AdnBa
Architects.

A patra fazã a proiectului Nest + Basarab este reprezentatã de cele
douã hoteluri Accor - Tribe ºi Adagio.


