
Palatul Marmorosch-
Blank din Capitalã,
transformat în hotel
de 5 stele
lHotelul Marmorosch Bucharest, Autograph Collection, a fost inaugurat
luna trecutã, în Centrul VechilUnitatea de cazare intrã în portofoliului Apex
Alliance Hotel Management, care a investit 42 de milioane de euro în acest
proiectlClãdirea are statut de monument istoriclPartea istoricã a clãdirii a
fost restauratã în detaliu

F
ostul palat Marmo-
rosch-Blank, construit
între anii 1915 -1923
dupã planurile arhitec-
tului Petre Antonescu, a
devenit, începând de

luna trecutã, o unitate de cazare de
lux din Bucureºti.

Grupul lituanian Apex Alliance
Hotel Management a inaugurat în
august, în Centrul Vechi al Capita-
lei, hotelul Marmorosch Bucharest,
Autograph Collection, o investiþie
de 42 de milioane de euro.

Gerhard Erasmus, CEO-ul Apex
Alliance Hotel Management, a de-
clarat la momentul inaugurãrii:
"Dupã un an de incertitudine ºi
provocãri din cauza pandemiei,
suntem încântaþi sã prezentãm
acum primul hotel Autograph Col-
lection de pe piaþa româneascã,
odatã cu deschiderea Marmo-
rosch Bucharest, Autograph Col-
lection. Este un hotel situat într-un
fost palat al Marmorosch-Blank
Bank, cu o istorie specialã de peste
100 de ani. Restaurarea minuþioa-

sã onoreazã trecutul de poveste al
clãdirii ºi am lucrat pentru a revita-
liza bogatul patrimoniu arhitectu-
ral Art Deco ºi Art Nouveau. Acest

hotel se adreseazã atât segmentu-
lui corporativ, cât ºi celor cautã re-
laxarea, oaspeþilor care cautã ex-
perienþe noi în oraº".

Hotelul din Centrul Vechi al Capi-
talei este primul care intrã sub
brandul Autograph Collection Ho-
tels în România. Clãdirea are statut
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de monument istoric, iar lucrãrile
de restaurare au fost realizate cu
ajutorul meºterilor locali, care au
readus la viaþã designul interbelic
din La Belle Époque.

Harmen Silver, directorul gene-
ral al Marmorosch Bucharest, Au-
tograph Collection, a afirmat: "Cu
Marmorosch Bucharest, obiecti-
vul nostru este sã oferim nu doar
o camerã, nu doar un bar, ci o ex-
perienþã completã în hotel".

De menþionat cã aceastã clãdire
a fost conservatã timp de 12 ani,
înainte sã fie restauratã.

Lucrãrile pentru
consolidarea ºi
restaurarea
palatului
Marmorosch-Blank
au durat trei ani

Lucrãrile pentru consolidarea ºi
restaurarea palatului Marmo-
rosch-Blank, decorat în stil neo-

românesc, au durat trei ani ºi au
fost conduse de biroul de arhitec-
turã Cumulus.

Patrimoniul arhitectural Art
Deco ºi Art Nouveau include lu-
crãri arhitecturale ºi de artã, pic-
turi murale restaurate, mobilier
specific pentru activitatea bãncii
ºi multe alte referinþe bancare
care se regãsesc la orice pas în
Marmorosch Bucharest, Auto-
graph Collection.

Marmorosch Bucharest are 217
camere clasificate în funcþie de
stantardele Silver ºi Gold, la care
se adaugã apartamentele Herita-
ge ºi Platinum, ºi apartamentul
Marmorosch Palace.

Pentru relaxare, oaspeþii pot ex-
perimenta tratamentele Balance
SPA, iar pentru cocktail-uri, barul
Vault este situat chiar în seiful au-
tentic al bãncii. Pentru bucãtãrie,
restaurantele Blank ºi Blank Bar &
Lounge au fost inspirate de per-
soana lui Mauriciu Blank, unul
dintre fondatori i Marmo-
rosch-Blank Bank.

Arhitectul Adrian Soare, autorul

principal al proiectului, Senior
Managing Partner Cumulus
Architecture, spune: "Clãdirea
Marmorosch Blank este în sine
construitã pe un experiment stili-
stic timpuriu de o incontestabilã
valoare. Întregul proces de pro-
iectare, coordonare ºi execuþie a
proiectului a însemnat pentru noi
un privilegiu de a putea contribui
la conversia în hotel a unei clãdiri
bancare, redatã astfel publicului
prin funcþiunea sa deschisã".

La rândul sãu, Eliza Yokina, arhi-
tect la Cumulus Architecture, afir-
mã: "Clãdirea Marmorosch Blank
este una excepþionalã, ceea ce se
observã din faþadã. Este un mo-
nument de categorie A, care a
fost construit în perioada interbe-
licã, apoi dezvoltat în etape, prin
adãugãri ulteriore de etaje sau
volume, ultima adãugare fiind
dupã anii 1990, în 1993, când s-a
fãcut o extindere cu un corp nou
de sticlã. Prin intervenþia noastrã,
acest corp a fost desfãcut ºi refã-
cut într-o altã formã. În cadrul
proiectului, partea istoricã a clãdi-

rii - faþada, parterul, sala cu
ghiºee, la etaj - birourile repre-
zentative ale bãncii, în subsol - te-
zaurul, au fost restaurate în deta-
liu. Provocarea în acest proiect a
fost sã introducem numeroasele
instalaþii care au adus calitatea
spaþiului la un nivel de 5 stele,
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Apex Alliance Hotel Mana-
gement este un operator li-
tualian independent, care
dezvoltã parteneriate de ma-
nagement hotelier pe ter-
men lung cu investitori insti-
tuþionali, proprietari sau fon-
duri de investiþii, pentru ho-
teluri deja funcþionale sau în
faza de investiþie. Compania
opereazã cinci hoteluri în Bu-
cureºti, cu o capacitate totalã
de peste 1.000 de camere.
Acestea sunt Hilton Garden
Inn Bucharest Old Town, Hil-
ton Garden Inn Bucharest
Airport, Courtyard Bucharest
Floreasca, Moxy Bucharest
Old Town ºi The Marmo-
rosch Bucharest. Grupul a in-
vestit circa 120 de milioane
de euro pânã în prezent în
proprietãþile hoteliere din
România.



într-o clãdire existentã, fãrã sã
modificãm sau sã distrugem par-
tea istoricã ºi valoroasã a clãdirii.
Ce este special la aceastã clãdire,
dincolo de faptul cã este monu-
ment istoric, ºi o clãdire cu o cali-
tate extraordinarã a spaþiilor, a
compoziþiei, a materialelor ºi a
detaliilor, ºi priceperea cu care ele
au fost realizate la timpul respec-
tiv, este o clãdire monumentalã,
care a fost construitã clar pentru
a fi o clãdire reprezentativã, un
sediu de bancã. Clãdirea se leagã
de câteva personalitãþi de valoare
în istoria României. În primul
rând, Iacob Marmorosch ºi Mauri-
ciu Blank, care sunt ºi proprietarii

ºi comanditarii acestei clãdiri, ar-
hitectul Petre Antonescu, celebru
în istoria de arhitecturã a Româ-
niei, inginerul Anghel Saligny,
care a fãcut din aceastã clãdire o
capodoperã a structurii pentru
vremurile respective, cu deschi-
deri foarte mari realizate din be-
ton. Pentru noi a fost un privile-
giu sã lucrãm la acest proiect".

BCR, principalul
partener financiar al
Apex Alliance Hotel
Management în
acest proiect

Pentru realizarea Marmorosch
Bucharest, Autograph Collection,
BCR a fost principalul partener fi-
nanciar al grupului Apex Alliance
Hotel Management.

În acest context, Bogdan Cerne-
scu, Directior Corporate Covera-
ge BCR, afirmã: "Ne bucurãm cã
putem contribui la revitalizarea
zestrei arhitecturale a Bucureºtiu-
lui, prin susþinerea unui proiect

sustenabil de reconversie a unei
clãdiri istorice, care contribuie la
realizarea unui viitor mai bun ºi
mai sigur pentru Capitalã. Sunt
numeroase clãdiri de patrimoniu
în centrul istoric care au nevoie
de reabilitãri ºi modernizãri, ºi
astfel de iniþiative sunt o dovadã
de încredere în potenþialul turis-
tic ºi de dezvoltare a oraºului. Ve-
dem mulþi investitori interesaþi sã
contribuie la întinerirea urbanã a
Bucureºtiului, având la bazã prin-

cipii durabile, ºi suntem pregãtiþi
sã îi susþinem".

Rata de ocupare a hotelului -
care era de 10% spre mijlocul lu-
nii august, este aºteptatã sã ajun-
gã la 40% la finele acestui an,
conform reprezentanþilor proiec-
tului.
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Marmorosch
Bucharest are 217
camere clasificate
în funcþie de
stantardele Silver ºi
Gold, la care se
adaugã
apartamentele
Heritage ºi
Platinum, ºi
apartamentul
Marmorosch
Palace.
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