
RIN AIRPORT HOTEL
Fiți oaspetele nostru și spuneți-ne părerea dumneavoastră!



RIN
AIRPORT
HOTEL
RIN Airport Hotel este un hotel de 4 stele, localizat în 
imediata apropiere a Aeroportului Internaţional “Henri 
Coandă”. RIN Airport Hotel este opţiunea ideală pentru cei 
care aleg Bucureştiul ca destinaţie de afaceri sau pentru cei 
care se aă în tranzit. Inaugurat în anul 2007, hotelul 
anticipează şi identică aşteptările şi nevoile clienţilor, 
oferind exibilitate, ospitalitate, o atitudine pro-client şi toate 
facilităţile unei unităţi de cazafacilităţile unei unităţi de cazare renumită prin 
profesionalism.



LOCATIE
RIN Airport Hotel este situat la doar câteva minute de Aeroportul Internațional “Henri 
Coandă” și la aproximativ 20 de minute de mers cu mașina de centrul Bucureștiului, 
oferind oaspeților săi serviciile unui hotel de 4 stele.



CAMERE 
RIN Airport Hotel dispune de 258 camere spațioase și decorate 
modern, oferind un raport calitate-preț optim. Deși se aă la 
aproximativ 1 km de Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, 
hotelul nostru pune la dispoziția oaspeților săi camere 
odihnitoare, liniștea din acestea ind garantată de calitatea 
materialelor folosite. Confortul oaspeţilor noştri este asigurat prin 
acces gratuit la internet de mare viteză,TV LCD de ultimă 
genegeneraţie cu 68 de canale, linie telefonică internaţională, 
minibar, miniseif şi aer
condiţionat.

În acelaşi timp, puteţi benecia de serviciile suplimentare oferite: 
transport gratuit dinspre/către Aeroportul Internaţional „Henri 
Coandă”, servicii de spălătorie şi room service cu meniu variat.



RESTAURANT 
RUSTIC
RIN Airport Hotel vă pune la dispoziţie Restaurantul Rustic, cu o capacitate de până la 90 de locuri în interior și până la 40 locuri pe terasă, 
unde vă puteți încânta cu un meniu specic, tradiţional românesc. Decorul plin de culoare, ambianţa plină de farmec, și mai ales preparatele 
savuroase autentic românești, sunt doar câteva dintre motivele pentru care să poposiți la Restaurantul Rustic.



RESTAURANT
CRISTAL
RIN Airport Hotel dispune de Restaurantul Cristal cu specic 
internațional, cu o capacitate de până la 145 de locuri, ce vă 
aşteaptă într-o atmosferă deosebită să savuraţi un prânz de 
afaceri, o cină romantică sau o masă între prieteni. Se servesc 
preparate alese, printre care diverse tipuri de paste și 
preparate din peşte, pentru ecare existând un meniu bogat 
de băuturi, pe gustul ecărui oaspete. 

TTerasa Restaurantului Cristal, cu o capacitate de 25 de locuri 
la mese, este locul unde puteți savura un espresso înviorător, 
în aerul proaspăt al dimineților.



CENTRU DE 
CONFERINTE
Centrul de conferinţe are o capacitate totală de 1300 
de locuri în cele 12 săli de conferinţe, cea mai mare 
ind Henri Coandă, cu o capacitate de până la 500 
locuri, ce poate găzdui evenimente corporate şi private.

CCelelalte săli de conferinţe au capacităţi cuprinse între 
10 şi 200 de locuri. Acestea sunt dotate cu echipamente 
tehnice standard: videoproiector, ecran de proiecţie, 
ipchart, sistem audio, şi, la cerere, putem pune la 
dispoziţie: computer, DVD player, sistem de traducere 
simultană, billboard, sistem televoting.



EVENIMENTE
SOCIALE

RIN Airport Hotel este locaţia ideală pe care o puteţi alege 
dacă aţi visat să vă organizaţi evenimentul special din viaţa 
dumneavoastră într-o locaţie selectă.

RIN AirpoRIN Airport Hotel poate  locația ideală pentru evenimentul 
special la care visați de o viață! Fie că este vorba despre nuntă, 
botez, o simplă aniversare sau un bal de absolvire, vă asigurăm 
de profesionalismul colegilor noștri precum și de caracterul 
primitor și funcțional al celor 12 săli ale centrului nostru de 
conferințe



ZONA DE RECREERE
La RIN Airport Hotel găsiți și locuri unde vă puteți relaxa și deconecta de la stresul cotidian. 

Country Club este un astfel deloc, în care puteți să vă încheiați ziua de muncă vizionând programe sportive pe ecranele de 2m x 3m, sau 
jucând unul dintre jocurile puse la dispoziție (Biliard, Cărți de joc sau Rummy), în compania unor prieteni sau al unui cocktail exotic.



BODY ART
WELLNESS CLUB

Pentru a vă regăsi starea de echilibru, Body Art 
Wellness Club vă oferă o experienţă unică într-o 
atmosferă plăcută şi relaxantă. Sala de tness echipată 
cu aparate moderne de toniere musculară, piscina de 
148 mp, jacuzzi-ul, sauna uscată şi umedă vin în 
întâmpinarea nevoii dumneavoastră de recreere, 
alături de terenurile de fotbal şi tenis, dotate cu 
instalaţie noctuinstalaţie nocturnă cu leduri, vestiare moderne, duşuri 
şi cafe-bar.



BODY ART
WELLNESS CLUB
Sala de forță, dotată cu echipamente și accesorii 
pentru toate grupele de mușchi, este locul potrivit unde 
vă puteți construi corpul la care visați.



FOTBAL & TENIS
Body Art Wellness Club vă oferă posibilitatea de a vă întâlni la o partidă de fotbal sau tenis cu prietenii și colegii dumneavostră.

Aveți la dispoziție: instalație nocturnă cu leduri, vestiare moderne, dușuri și cafe-bar.



PARCARE &
TRANSFER
RIN Airport Hotel dispune de o parcare de 520 de 
locuri, iluminată, supravegheată video și păzită 24h/24, 
7 zile/7. Parcarea pe termen lung face ca opțiunea de a 
călători cu avionul să nu mai e o preocupare.

PParcați mașina la RIN Airport Hotel și beneciați de 
transfer gratuit de la hotel către Aeroportul 
Internațional “Henri Coandă” și retur la orice oră! De 
asemenea, oaspeții cazați beneciază de transfer gratuit 
la/de la aeroport din oră în oră.



WATER PARK
OTOPENI
În ecare vară, RIN Airport Hotel deschide porţile celui mai mare parc acvatic din România, Water Park Otopeni, cu o suprafaţă totală de 
40000 mp şi cu o capacitate de 5000 de persoane. Parcul acvatic are o lungime totală de 1170 m și dispune de 10 piscine, 30 de tobogane cu
apă, locuri de joacă pentru copii, atât pe uscat cât şi în apă, şezlonguri, umbrele, colaci, teren de volei şi fotbal pe nisip. Este locul ideal unde vă 
puteţi bucura în ecare vară de soare, tobogane sau vă puteţi răcori cu un cocktail delicios.



CONTACT
www.airport.rinhotels.ro
Calea Bucureștilor 255A
075100, Otopeni, Romania
Tel: +40 213 504 110
reservations.rinairport@rinhotels.ro


