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Radisson Blu Hotel i Uppsala prisas
dubbelt upp
Picnic, Radisson Blus uteservering- och bar, får priset Guldkajan av Upsala
Nya Tidning för årets bästa uteservering samtidigt som nöjda gäster rankar
Radisson Blu Hotel, Uppsala som 15:e bästa hotell i Sverige i Travellers’
Choice Awards.
– Vi är otroligt stolta över dessa fina utmärkelseer. Vi är glada över att våra
gäster uppskattar den inbjudande atmosfär som vi har ansträngt oss för att
skapa på vårt hotell och i uteserveringen Picnic, säger Ann-Sophie Myrefelt,
hotelldirektör på Radisson Blu i Uppsala.

– Att få två utmärkelser på en gång är ett kvitto på våra medarbetares hårda
arbete med att skapa den perfekta vistelsen och upplevelse för gästerna.
Guldkajan delas ut varje år av Upsala Nya Tidning till verksamheter som gjort
lysande insatser för Uppsalas krog- och kaféliv under det gångna året.
Radisson Blus bar- och uteservering Picnic valdes ut av krogpatrullen på
Upsala Nya Tidning med motiveringen ”…stans mest udda bar på den
grönaste av ”gräsmattor” blev Picnic en skön oas i betongen”.
Priset ”årets uteservering” går till en uteservering som servererar god mat och
dryck, har en välkomnande atmosfär och som är värd ett återbesök.
Guldkajans jury lägger särskild vikt vid smak, miljö, prisvärdhet, service och
trivsel.
Radisson Blus uteservering Picnic i Uppsala sticker ut ur mängden med stora
parasoller, palmer, gräsmattor och en gammal grön lastbil där gästerna kan
beställa sina drinkar när vädret tillåter. Inspiration kommer från fjärran länder
i Asien med en avslappnad atmosfär ute i det fria.
Med sin annorlunda bågformade design är Radisson Blu i Uppsala ett
förstklassigt hotell bekvämt nära Uppsala Resecentrum med bra
kommunikationer till såväl Stockholm som Arlanda flygplats. Inom
gångavstånd finns Uppsala Konsert & Kongress, sevärdheter, butiker, kultur
och nöjen. Varje fredag slår Radisson Blus nya loungekoncept Feelgood
Fridays, som lanserades hösten 2013, upp sina portar för alla som är sugna på
bra musik och goda drinkar.
Hotellet erbjuder 185 hotellrum och sviter, några med tillhörande terrass och
en fantastisk utsikt över Uppsala. För konferensgäster finns det sju moderna
och effektiva mötesrum med så kallade break-out-lounges. I alla rum finns
trådlöst internet. För den som söker avslappning eller träning finns en
fitness- och relaxavdelning med bastu.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Sophie Myrefelt, Hotelldirektör
+46 18 4747961, ann-sophie.myrefelt@radissonblu.com

Angelica Montez de Oca, Director PR & Communication
+47 9488 1861, angelica.montez@carlsonrezidor.com
Om Radisson Blu
Radisson Blu
är ett av världens ledande hotellvarumärken med fler än 290 hotell i drift i 62
länder. Det är även Europas största exklusiva varumärke. Radisson Blus
pulserande och engagerande gästfrihet karakteriseras av det unika Yes I Can
SM -serviceandan och alla förstaklasshotell erbjuder en rad av
signaturkännetecken som förstår utmaningarna i dagens moderna resande,
inklusive 100 procent kundnöjdhet. Radisson Blu utmärker sig med slagorden
HOTELS DESIGNED TO SAY YES! TM, och erbjuder ett livligt visuellt firande
av ledande stil som sticker ut där fröjden finns i detaljerna. Radisson Bluhotellen finns alltid vid centrala lägen i de största städerna, nära flygplatser
eller semesterdestinationer runt om i världen.
http://www.radissonblu.com/

Winn Hotel Group AB är en hotellkoncern med huvudkontor i Gävle och är ett av
få bolag i Sverige som specialiserat sig på hotell- och restaurangmanagement
under olika varumärken. Det innebär att våra 11 (snart 13) hotell har olika
utseenden, namn och företagsidentiteter. En del är designade cityhotell, medan
andra är moderna möteshotell i unika miljöer. En del äger vi själva, andra driver
vi i samarbete med hotellkedjor som Choice, Park Inn och Radisson Blu. För mer
information se winn.se
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