
RIN GRAND HOTEL
Where GRAND is even GREATER!
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CENTRU DE 
CONFERINTE
ȘI EXPOZTII
Conceput pentru a întâmpina nevoile de business şi 
nu numai, centrul de conferinţe al hotelului RIN 
Grand vă pune la dispoziţie 25 săli de conferinţe, iar 
cea mai mare - Bucureşti Ballroom - poate găzdui 
până la 1.000 de persoane. Sălile luminate natural 
dispun de echipamente audio-video de ultimă 
generaţie şi acces gratuit la internet de mare
viteză.viteză.

Centrul expoziţional RIN Grand pune la dispoziţia 
organizatorilor şi expozanţilor o suprafaţă de 2.200 
mp şi o multitudine de facilităţi: lumină naturală, aer 
condiţionat, branşamente electrice, internet, sistem 
audio, servicii de curăţenie şi securitate.



EVENIMENTE PRIVATE
Orice eveniment important din viața dumneavoastră îl puteţi organiza la RIN Grand Hotel. Aici veţi găsi unul dintre cele mai mari 
centre de evenimente dintr-un hotel din București. Având o capacitate de 4.400 de mp, se poate desfăşura orice tip de eveniment, de la
întâlniri de afaceri și gale, cocktailuri, și terminând cu clasicele petreceri de nuntă și botez. Profesionalismul echipei RIN Grand şi 
calitatea serviciilor oferite vor reuşi să satisfacă cele mai exigente cerinţe şi să ofere cele mai bune soluţii de organizare.

VVă invităm să vă alegeţi din cele 6 săli festive: Sala Bucureşti, Diamond Lounge, Restaurantul Stars, Sala Bruxelles, Sala Havana, Sala 
Paris, cu o capacitate de la 80 până la 600 de persoane.



GALERIA
COMERCIALĂ
Galeria comercială, situată la parterul hotelului, vă oferă o 
varietate largă de produse şi servicii, printre care enumerăm: 
Clinica Dr. Negoiță, Sara Studio Hair & Beauty- servicii de 
înfrumuseţare/relaxare, suveniruri, magazin de presă, modă, 
centru de stomatologie, etc.

ÎÎn același timp, cel mai apropiat centru comercial este la doar 
10 minute de mers cu mașina, cu peste 170 de magazine, 
mâncare gustoasă și o mulțime de locuri pentru distracție.



BODY ART 
WELLNESS CLUB

Body Art Wellness Club! 

Body Art Wellness Club 





CONTACT
www.grand.rinhotels.ro
Strada Vitan Bârzeşti nr. 7D
042121, Bucureşti, sector 4, România
Tel: +40 372 100 000
sales.ringrand@rinhotels.ro


