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Comunicat de presă: LivingIn Apart Hotel, cu un nou suflu
Data emiterii: Oradea, 12 noiembrie 2012
LivingIn Apart Hotel Oradea este mai mult decât un simplu hotel. Locul camerelor este luat de apartamente
încăpătoare şi luminoase. Finisat în anul 2008, Livingin Apart Hotel s-a modernizat în mod continuu, de-a
lungul timpului. Pesemne, anul cel mai bun din acest punct de vedere a fost 2012, când după accesarea unor
fonduri nerambursabile, a fost modernizat complet, fapt care a atras implicit mai mulţi clienţi şi mai multe
parteneriate.
La LivingIn Apart Hotel Oradea, vă oferim eleganţa şi confortul unui
apartament, în regim hotelier. Apartamente încăpătoare şi elegante,
dotate cu toate utilităţile de care aveţi nevoie, incluzând o bucătărie
completă, garaje mari şi un personal amabil mereu la dispoziţia
dumneavoastră sunt atuurile noastre. Cele 12 apartamente (cu o
capacitate totală de 56 de persoane) sunt formate dintr-un living, un
dormitor, o baie şi un hol. În toate apartamentele, accesul la
internet Wifi este gratuit.
Acestea se împart pe 3 categorii:
 4 x Apartamente Standard, 60 mp (44 euro/noapte)
 4 x Apartamente Business, 110 mp (55 euro/noapte)
 4 x Apartamente Executive, 130 mp (88 euro/noapte).
De asemenea, preţul pentru Single este 39 euro.
Printre serviciile puse la dispoziţie de catre LivingInApartHotel, se pot găsi:
 servicii 24 de ore din 24 şi curăţenie zilnică
 servicii business - fax, copiator, imprimantă
 6 garaje şi 12 locuri de parcare în aer liber, gratuite


Artişti la LivingIn Apart Hotel Oradea şi parteneriate cu evenimente locale

De-a lungul anilor, la Livingin Apart Hotel am avut mai mulţi invitaţi speciali. Am fost parteneri la mai multe festivale
locale, graţie cărora ne-am bucurat de prezenţa multor nume de calibru ale scenei româneşti prin:


Toamna Orădeană 2012:
o Ada Milea şi Bobo Burlăcianu
o Victor Rebengiuc
o Grigore Leşe
o Gabriel Dorobanţu
o Gheorghe Gheorghiu
o Trupa de improvizaţie Obligo
o Trupa Trei Parale
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Toamna Orădeană 2011:
o Horațiu Mălăiele
o Florin Piersic Jr.
o Petre Cătălin Fumuru
o Maria Răducanu
o Mihai Bobonete
o Meda Victor
o George Ivașcu

Horaţiu Mălăele

Evenimente sportive:
o membrii echipei de baschet U Mobitelco Cluj-Napoca
o membrii echipei de polo Steaua Bucureşti.
Festivalul Vinului:
o Andreea Bălan
o Trupa Heaven
Festivalul dedicat Zilei Copiilor:
o Pepe

Pe site-ul nostru,: http://www.livingin.ro/ vă punem la dispoziţie o galerie foto cu apartamentele noastre, dar şi cu
invitaţii de seamă şi impresiile lor. Mulţumim totodată şi bloggerilor adunaţi din toate colţurile tării care ne-au ales şi
au scris despre noi.
În plus, începând de astăzi, 10 noiembrie, de-a lungul întregii săptămâni,
suntem parteneri ai UNIFEST – Festivalul Studenţilor din România, ediţia de
Oradea, susţinută de Asociaţia Studenţilor din Universitatea din Oradea
(ASUO), fapt pentru care Dj-ul Nick Kamarera, Alinka şi echipa lor vor veni la
LivingIn Apart Hotel.

Ne bucurăm pentru toate aceste împliniri şi mulţumim celor care au crezut în noi.
În final, îi lăsăm pe alţii să vorbească despre noi:






“Mulţumesc frumos pentru găzduire. M-am simţit minunat la hotelul dumneavoastră! Să fţti sănătoşi şi să vi
se îndeplinească toate dorinţele!” – Victor Rebengiuc
„Mulţumesc frumos pentru găzduire şi grijă. LivingIn să devină un brand internaţional. E bine? Eu asta îţi
doresc. Cu dragoste” - Florin Piersic Jr
„Aveţi un loc minunat şi vă doresc să aveţi parte de oaspeţi pe măsură şi fericiri idem” – Ada Milea
„Cu drag pentru cel mai frumos HOTEL. Personalul excelent” - Gheorghe Gheorghiu
“La LivingInApartHotel, de cum calci pragul hotelului, ești primit cu multă căldură. Și, chiar de ești la zeci,
sute sau mii de kilometri de casă, și oricât de mare ar fi dorul de casă, vei reuși să îl stăpânești când vii
la LivingInApartHotel Oradea”
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