
Marriottvainaugura
zecehoteluriînTurcia,
pânãlafinelelui2022

L
anþul hotelier american
Marriott International
Inc. îºi va extinde por-
tofoliul în Turcia, unde
are în plan sã inaugu-
reze zece proprietãþi

pânã la sfârºitul anului viitor, potri-
vit hotelbusiness.com.

Odatã cu aceste deschideri de
noi unitãþi de cazare, portofoliul
din Turcia al companiei este aºtep-
tat sã cuprindã 43 de proprietãþi cu
peste 7.000 de camere, pânã la fi-
nele anului 2022.

"Marriott International are o isto-
rie puternicã pe piaþa turcã, unde
deruleazã operaþiuni de succes",
declarã Begüm Kaya, director de
dezvoltare al Marriott Turcia.

Având un angajament pe termen
lung pe piaþa turcã, lanþul hotelier

a dezvãluit, de asemenea, ca îºi ex-
tinde portofoliul de mãrci Four Po-
ints by Sheraton ºi Residence Inn
by Marriott. Four Points by Shera-
ton va fi prezent pe piaþa Turciei cu
Four Points by Sheraton Istanbul
Kagithane, aºteptat sã se deschidã
în acest an, ºi Four Points by Shera-
ton Elazig, care se va deschide în
2022.

Urmãrind sã satisfacã cererea de
cazare pentru sejururi mai lungi în
þarã, compania hotelierã este aºtep-
tatã sã lanseze marca Residence Inn
by Marriott, prin deschiderea Resi-
dence Inn by Marriott Istanbul Ata-
sehir la sfârºitul acestui an.

Brandurile premium ale compa-
niei rãmân, de asemenea, un mo-
tor de creºtere pe piaþa turcã, po-
trivit lanþului hotelier. Dupã des-

chiderea recentã a Orientbank Ho-
tel Istanbul, Autograph Collection,
douã noi hoteluri Autograph Col-
lection sunt planificate sã se de-
schidã la Istanbul - Burdock, Auto-
graph Collection, în 2021, ºi Orient
Occident Hotel, Autograph Collec-
tion, în 2022.

Totodatã, Delta Hotels by Marriott,
care a debutat în þarã în 2019, prin
Delta Hotels by Marriott Istanbul
Halic, va inaugura Delta Hotels by
Marriott Istanbul Levent pânã la
sfârºitul anului 2021, conform sursei.

Sheraton Hotels & Resorts, care
deruleazã în prezent un proces de
transformare a designului sãu,
rãmâne un brand popular în Tur-
cia, iar dupã recentele deschideri
ale Sheraton Istanbul City Center ºi
Sheraton Istanbul Levent, este

aºteptatã inaugurarea Sheraton
Istanbul Esenyurt, anul viitor.

Marriott Hotels, marca emblema-
ticã a companiei, continuã sã-ºi
dezvolte portofoliul în Turcia prin
deschiderea recentã a Izmir Marriott
Hotel, noteazã sursa.

În timp ce o mare parte a creºterii
anterioare a lanþului Marriott în
Turcia a fost realizatã prin dezvol-
tãri noi, compania a înregistrat o
extindere a oportunitãþilor de con-
versie. În ultimii doi ani, Marriott a
semnat ºase acorduri de conversie
în toatã þara.
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