Complexul Univers T a luat naştere în 1985 sub denumirea de Casa Tineretului, iar în
1992 a fost preluat de Consiliul Județean Cluj în calitate de acționar unic, promovându-l sub
un nou brand, Univers T. Începând cu anul 2008 și până în anul 2011, după un amplu proces
de renovare-modernizare, unitatea hotelieră îndeplinește standardele unui hotel de 3 stele.
Hotelul se află în vecinătatea Centrului Comercial Iulius Mall, a Facultății de Științe
Economice și Gestiunea Afacerilor, a Universității „Dimitrie Cantemir" și a lacurilor din
Cartierul Gheorgheni.
Locația este ideală atât pentru călătorii de afaceri, cât și pentru cei veniți să exploreze
atracțiile orașului și împrejurimile acestuia, fiind situat la doar câteva minute atât de centrul
orașului cât și de aeroportul Internațional „Avram Iancu”.
Complexul hotelier Univers T dispune de suportul logistic şi facilităţi de organizare şi
coordonare oferind servicii complete în desfăşurarea următoarelor evenimente: corporate,
congrese, conferinţe, simpozioane și seminarii sau evenimente private precum aniversări,
nunţi, banchete şi catering.
Pentru aceasta, avem la dispoziția clienților Salonul Restaurant cu o capacitate de 220
de locuri cu posibilitatea de compartimentare în două saloane, două Terase de vară, cu o
capacitate de 75 de locuri fiecare și o vedere încântătoare către lacul din zonă, Salonul
Mercur cu o capacitate de 20 de locuri și Salonul VIP cu o capacitate de 15 locuri. Centrul de
conferinţe este compus din 4 săli cu o capacitate cuprinsă între 25 și 90 de locuri fiecare,
dotate cu sisteme audio-video de ultimă generație.
Calitatea servirii și rafinamentul preparatelor sunt garantate de tradiția de peste 25 de
ani, timp în care Restaurant Univers T a devenit un nume de referință pe harta gastronomiei
din Cluj-Napoca.
De la o mică și cochetă sărbătorire a zilei de naștere, la petreceri de nuntă sau botez și
până la elegante evenimente din viața unei firme, Restaurantul Univers T este locul unde
sunteți sigur de reușita obiectivelor propuse.
Hotelul Univers T oferă clienților 58 de camere dintre care: 10 camere cu pat
matrimonial, 42 de camere twin (2 paturi), 2 suite cu pat matrimonial (queen size), 3
apartamente (pat king size) și un apartament VIP (pat king size) – pentru oaspeții din această
categorie.
Fiecare cameră în parte este decorată în stil modern, dispune de tehnologie la nivel
înalt, reprezentată prin aer condiţionat, televizoare LCD şi minibar, băi dotate cu duş sau
cadă, uscătoare de păr, toate gândite pentru a vă asigura tot confortul.

Cei care vor să îşi finalizeze proiectele de afaceri în cameră, au la dispoziţie un birou,
telefon internaţional direct şi internet de mare viteză. O parte din camere au balcon, iar unele
oferă o vedere privilegiată înspre Lacul Gheorgheni.
Nu vă faceți griji pentru parcare, vă punem la dispoziție toate cele 64 de locuri
disponibile.
Stație de încărcare mașini electrice și hibrid type 2 (European) cu putere maximă: 7,4
kW și curent maxim: 32 A. Pentru clienții noștri care se cazează punem la dispoziție centru
fitness gratuit. Hotelul dispune și de saună cu o capacitate de maxim 4 persoane, terenurile de
tenis situate în parcul din imediata apropiere.
Întreaga echipă așteaptă să vă ureze BINE AȚI VENIT!

