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welcome to 
our world
An enjoyable stay
Park Inn by Radisson Bucharest Hotel  
& Residence is a fresh & energetic hotel, 
offering great comfort and plenty of space 
with a wide range of useful features and 
amenities.

›  210 stylish rooms and apartments (61 standard 
rooms, 22 studios, 98 one bedroom apartments,  
29 two bedroom apartments)

›  The hotel hosts business and leisure guests as well 
as long-term customers and families

›  Located in the city center near main transportation 
options (taxi and metro station)

› Food market within close proximity
›  Various options for recreation: the Romanian 
Athenaeum, Old Town, Sala Palatului concert-hall, 
Cismigiu park

› Inner garden
› Underground parking is available for an extra cost
› Loyalty programme Club Carlson free enrolment
›  Blu Benefits (up to 20% discount) local loyalty 
programme for all Park Inn and Radisson Blu 
Bucharest restaurants & bars

›  Four meeting rooms with natural light, audiovisual 
equipment

bine ai venit în 
lumea noastră
O şedere plăcută
Park Inn by Radisson Bucharest Hotel  
& Residence este un hotel cu o atmosferă 
fresh şi energică, care oferă un confort 
deosebit şi mult spaţiu, cu o gamă largă de 
facilităţi şi servicii utile.

›  210 camere şi apartamente elegante (61 de camere 
standard, 22 de apartamente tip garsonieră, 98 de 
apartamente cu un dormitor, 29 de apartamente  
cu două dormitoare)

›  Hotelul oferă facilitaţi de cazare pe termen scurt sau 
lung atât pentru oaspeţii veniţi in scop de afaceri 
sau vacanţă cât şi pentru familii

›  Situat în centrul oraşului lângă principalele mijloace 
de transport (taxi şi staţie de metrou)

› Piaţă alimentară în apropiere
›  Diverse opţiuni pentru recreere: Ateneul Român, 
Centrul Vechi, sala de concerte Sala Palatului, 
parcul Cişmigiu

› Grădină interioară
›  Parcarea subterană este disponibilă contra unui  
cost suplimentar

›  Înscriere gratuită în programul de fidelitate  
Club Carlson

›  Programul local de fidelitate Blu Benefits  
(până la 20% reducere) pentru toate restaurantele  
şi barurile din Park Inn şi Radisson Blu Bucureşti

›  Patru săli de şedinţă cu lumină naturală,  
echipamente audio-video      



time for  
you
Accommodation
The comfortable and inviting rooms 
and apartments feature a colourful, 
contemporary design.

The apartments are ideal for families and extended 
stays and include a spacious relaxing area and 
kitchenette.  

Facilities and benefits available:
› 24/7 Reception 
› One Touch Service and bellman
› 24/7 engineering service
›  SMART LED TV with mobile devices mirroring 
option, interactive TV system

› Free wireless high-speed internet
› On-site dining and “Hungry Fridge” self-service 
› On-site laundry
›  Free access to World Class Health Academy (indoor 
swimming pool, Jacuzzis, fitness and gym facilities).          

›  Outside swimming pool and Jacuzzi are available 
for an extra cost

› Sharkia restaurant (East Mediterranean cuisine)
›  7 restaurants and bars are located in Radisson Blu 
Hotel, Bucharest and can be easily accessed by the 
Park Inn guests

Room types:
›  Standard Room
›  Studio
›  One Bedroom Apartment
›  Two Bedroom Apartment

timp  
pentru tine
Cazare
Camerele şi apartamentele confortabile 
şi primitoare au un design colorat şi modern.

Apartamentele sunt ideale pentru familii şi
şederi prelungite şi includ o zonă de relaxare 
spaţioasă şi o chicinetă.

Facilităţi şi beneficii disponibile:
› 24/7 servicii Recepţie
› Serviciu One Touch şi bellman
› 24/7 servicii de întreţinere 
›  SMART LED TV cu opţiune de afişare a 
dispozitivelor mobile, sistem TV interactiv

›  Internet wireless de mare viteză gratuit
› Restaurant propriu şi self-service „Hungry Fridge” 
› Spălătorie proprie
›  Acces gratuit la World Class Health Academy  
(piscină interioară, jacuzzi, săli de fitness şi 
gimnastică)

›  Piscina exterioară şi jacuzzi sunt disponibile contra 
unui cost suplimentar

› Restaurant Sharkia (bucătărie est mediteraneană)
›  7 restaurante şi baruri sunt situate în incinta hotelului 
Radisson Blu, Bucureşti şi pot fi uşor accesate de 
către oaspeţii Park Inn

Tipuri de camere:
›  Cameră standard 
›  Apartament tip garsonieră
›  Apartament cu un dormitor
›  Apartament cu două dormitoare



standard  
room
Ideal for short stays
Comfortable and inviting, the standard rooms  
feature individual climate control and a 
colourful, modern design. Stay connected 
with Free Wireless High-speed Internet, and  
plan the next day’s itinerary at the work desk.

Approximate size: 25 sqm
Maximum number of guests: 2 adults

Key features:
›  Tea/Coffee making facilities
›  Free Wireless High-speed Internet 
›  Individual climate control 
›  Ironing board and iron 
›  In-room safe 
›  Satellite TV channels 
›  Walk-in shower or bathtub shower 
›  Work desk 
›  Some rooms have balconies looking over the city

cameră  
standard
Ideal pentru şederi scurte
Confortabile şi primitoare, camerele standard  
au control individual al climatizării şi un design  
colorat, modern. Rămâi conectat prin internet 
gratuit wireless de mare viteză şi planifică–ţi 
itinerariul pentru ziua următoare de la birou.

Dimensiune aproximativă: 25 mp
Număr maxim de oaspeţi: 2 adulţi

Dotări principale:
›  Facilităţi pentru preparare ceai/cafea
›  Internet wireless de mare viteză gratuit
›  Control individual al climatizării 
›  Masă şi fier de călcat 
›  Seif în cameră 
› Canale TV prin satelit 
› Cabină de duş sau cadă 
› Birou 
› Unele camere au balcoane cu vedere către oraş







studio  
apartment
Ideal for extended stays
Large and comfortable studio apartment 
especially designed for long stay accom-
modation. The studio includes a spacious 
relaxing area and fully equipped kitchenette. 

Approximate size: 50 sqm
Maximum number of guests: 2 adults

Key features:
› Tea/Coffee making facilities
› Free Wireless High-speed Internet 
› Individual climate control 
› Ironing board and iron 
› In-room safe 
› Satellite TV channels 
› Walk-in shower or bathtub shower 
› Work desk 
›  Some apartments have balconies looking over  
the city

› Spacious relaxing area and kitchenette

apartament  
tip garsonieră
Ideal pentru şederi mai lungi
Apartament tip garsonieră mare şi confortabil  
destinat în special cazării pe termen lung. 
Garsoniera include o zonă de relaxare 
spaţioasă şi o chicinetă complet utilată. 

Dimensiune aproximativă: 50 mp
Număr maximum de oaspeţi: 2 adulţi

Dotări principale:
› Facilităţi pentru preparare ceai/cafea
› Internet wireless de mare viteză gratuit 
› Control individual al climatizării 
› Masă de călcat şi fier de călcat 
› Seif în cameră 
› Canale TV prin satelit 
› Cabină de duş sau cadă
› Birou 
›  Unele apartamente au balcoane cu vedere  
către oraş 

› Zonă de relaxare spaţioasă şi chicinetă







one bedroom 
apartment
Ideal for extended stays
At least twice the size of the standard rooms, 
the one bedroom apartment is the ideal 
accommodation choice for extended stays, 
and includes a spacious relaxing area and 
kitchenette. 

Approximate size of the one bedroom  
apartment: 50 sqm
Maximum number of guests: 3

Key features:
›  Tea/Coffee making facilities 
›  Free Wireless High-speed Internet 
›  Individual climate control 
›  Ironing board and iron 
›  In-room safe 
›  Satellite TV channels 
›  Walk-in shower or bathtub shower 
›  Work desk 
›  Some apartments have balconies looking over  
the city

›  Spacious relaxing area and kitchenette

apartament cu 
un dormitor
Ideal pentru şederi mai lungi
Având de cel puţin două ori mărimea 
camerelor standard, apartamentul cu un 
dormitor este alegerea ideală de cazare 
pentru şederi prelungite şi include o zonă de 
relaxare spaţioasă şi o chicinetă. 

Dimensiunea aproximativă a apartamentului 
cu un dormitor: 50 mp
Număr maxim de oaspeţi: 3

Dotări principale:
›  Facilităţi pentru preparare ceai/cafea
›  Internet wireless de mare viteză gratuit 
›  Control individual al climatizării 
›  Masă şi fier de călcat 
›  Seif în cameră 
›  Canale TV prin satelit 
›  Cabină de duş sau cadă 
›  Birou 
›  Unele apartamente au balcoane cu vedere  
către oraş

›  Zonă de relaxare spaţioasă şi chicinetă







two bedroom 
apartment
More comfort for your family
The two bedroom apartment is the ideal 
accommodation choice for extended stays, 
and includes a spacious relaxing area and 
kitchenette.

Approximate size of the 
two bedroom apartment: 90 sqm
Maximum number of guests: 5

Key features:
› Tea/Coffee making facilities 
› Free Wireless High-speed Internet 
› Individual climate control 
› Ironing board and iron 
› In-room safe 
› Satellite TV channels 
› Walk-in shower or bathtub shower 
›  Work desk
›  Some apartments have balconies looking  
over the city

› Spacious relaxing area and kitchenette

apartament  
cu două  
dormitoare
Mai mult confort pentru  
familia ta
Apartamentele cu două dormitoare sunt 
alegerea ideală de cazare pentru şederi mai 
lungi şi includ o zonă de relaxare spaţioasă  
şi o chicinetă.

Dimensiunea aproximativă a apartamentului
cu două dormitoare: 90 mp
Număr maxim de oaspeţi: 5

Dotări principale:
› Facilităţi pentru preparare ceai/cafea
› Internet wireless de mare viteză gratuit 
› Control individual al climatizării 
› Masă de călcat şi fier de călcat 
› Seif în cameră 
› Canale TV prin satelit 
› Cabină de duş sau cadă 
› Birou
›  Unele apartamente au balcoane cu vedere 
către oraş

› Zonă de relaxare spaţioasă şi chicinetă







colourful  
dining
Restaurants & Bars
The Sharkia restaurant is named after 
the Eastern wind from the Levant region, 
and brings with it a taste of original East 
Mediterranean scents and flavours.

›  Sharkia, all-day restaurant offering international  
and East Mediterranean cuisine

›  Sharkia Glasshouse is open for breakfast and can 
also host private or corporate events

› Lobby bar
›  Caffe Citta* – Italian cuisine
› Prime Steaks & Seafood*
› Pool Side Grill Restaurant* – opened in summer
› Bla Lounge Bar *
› Dark Bla*
› Beach Bar*- opened in summer

* restaurants and bars are located in the adjacent  
Radisson Blu Hotel and can be easily accessed  
by the Park Inn guests

mese pline  
de culoare
Restaurante şi baruri
Denumit după vântul estic din regiunea 
Levantului, restaurantul Sharkia aduce 
savoarea şi miresmele de pe coasta estică  
a Mediteranei.

›  Sharkia oferă preparate internaționale şi cu specific 
est-mediteranean

›  In Sharkia Glasshouse se serveste micul dejun şi  
de asemenea, poate gazdui evenimente private  
sau corporate

› Lobby bar
› Caffe Citta* – bucătărie italiană
› Prime Steaks & Seafood*
› Pool Side Grill Restaurant* – deschis vara
› Bla Lounge Bar *
› Dark Bla*
› Beach Bar*- deschis vara

* restaurantele şi barurile se află în interiorul hotelului  
Radisson Blu si pot fi uşor accesate de către oaspeții Park Inn.







colourful 
meetings
Smart Meetings and Events
The hotel’s four meeting rooms provide 
delegates with audiovisual equipment  
and free wireless high-speed internet.

The Park Inn by Radisson Bucharest Hotel & 
Residence is set in a great location and offers a 
modern conference concept, so it’s an ideal venue 
for local or international conferences and seminars. 
The meeting rooms have varying capacities and  
can accommodate 30 to 80 delegates in theatre-
style. Event planners can choose from set or 
customised menus.

› Free Wi-Fi High-speed internet
› Half and full-day meeting packages
› Audiovisual equipment
› Natural daylight
› Set and customised menus
›  Variety of options for coffee breaks,  
business lunches and dinners

întâlniri pline 
de culoare
Smart Meetings and Events
În cele patru săli de conferințe, delegații au la 
dispoziție echipamente audio-video şi acces 
gratuit la internet.

Park Inn by Radisson Bucharest Hotel & Residence 
este amplasat în locația perfectă. Hotelul oferă un 
concept modern pentru organizarea de evenimente şi 
este locul ideal pentru conferințe şi seminarii.  
Sălile dispun de capacități variate şi pot găzdui între 
30 şi 80 de participanți în aranjament tip teatru. 
Organizatorii pot alege meniuri fixe sau personalizate.

› Internet wireless de mare viteză gratuit
› Pachete de conferință pentru o zi sau jumătate de zi
› Echipamente audio-video
› Lumină naturală
› Meniuri fixe sau personalizate
›  Opțiuni variate pentru pauzele de cafea, prânzurile  
şi cinele de afaceri



things to  
see and do
Location
Located close to the city’s cultural, shopping  
and business districts, the Park Inn by 
Radisson Bucharest Hotel & Residence 
provides easy access to Henri Coandă 
International Airport and to public 
transportation.

Within walking distance from the famous Romanian 
Athenaeum Concert Hall and Old Town, the hotel  
is perfectly situated to satisfy a wide range of  
cultural tastes: from classical music to parties and 
quality entertainment. Cismigiu Park is a beautiful 
park within walking distance of the hotel, ideal for  
nature-lovers and joggers to enjoy. The hotel is 
conveniently located close to various business 
centres, and so can be easily reached by  
business partners.

atracții   
locale
Localizare
Aflat în apropierea centrelor culturale,  
de cumpărături şi de afaceri din Bucureşti, 
Park Inn by Radisson Bucharest Hotel  
& Residence oferă acces facil la Aeroportul 
Internațional Henri Coandă şi la mijloacele 
publice de transport.

Hotelul se află la mică distanță față de Ateneul 
Român şi de Centrul Vechi, locația satisfăcând  
astfel o gamă largă de preferințe culturale: de la 
muzică clasică, la petreceri şi divertisment de calitate. 
În apropierea hotelului se află Parcul Cişmigiu, locul 
ideal pentru persoanele care preferă să petreacă 
timpul liber în natură sau să alerge. De asemenea, 
hotelul este amplasat aproape de diferite centre  
de afaceri, fiind uşor de accesat de către oamenii  
de afaceri.


