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La baza Loyal Paladin stă pasiunea cu care 

transformăm serviciile în experiențe despre 

care îți vei aminti cu plăcere. Generăm momente 

excepționale care se vor transforma în amintiri 

frumoase. Prin achiziția unei proprietăți 

rezidențiale, poți avea acum tot ceea ce te-a 

impresionat în șederile tale în diverse hoteluri și 

complexuri hoteliere. Toate într-un singur loc. 

Investești într-un apartament, dar câștigi mult mai 

mult: primești servicii de calitate și aderarea la o 

comunitate din care chiar îți dorești să faci parte.

Ne ocupăm de toate aspectele: de la menaj și întreținerea 

proprietății, până la servicii financiare și de stil de viață, 

pentru a ne asigura că totul este impecabil. Cuvintele 

cheie sunt personalizat și anticipativ.

Ne străduim în fiecare zi să menținem standardele 

și să fim recunoscuți în continuare ca un simbol 

pentru excelență și consecvență. Suntem o 

companie de top în managementul proprietății și 

ospitalității. În România, operăm cea mai mare 

alianță de reședințe de marcă. Deși fiecare brand 

din portofoliul nostru are propria personalitate și le 

tratăm individual, suntem un grup, o alianță.

Indiferent de locație, de tipul de produs sau marca pe 

care o operăm, cu Loyal Paladin poți conta întotdeauna 

pe standarde impecabile și o stare de bine.
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Excelența 
ca standard

FILOSOFIA LOYAL PALADIN
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E timpul să 
te bucuri de 
adevărata 
valoare a 
proprietății tale.
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CONCEPTUL DE BUSINESS
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În modelul de business pe care îl propunem, 

proiectăm servicii cu valoare adăugată. Cu Loyal 

Paladin, nu vorbim de simple apartamente, ci de 

adevărate proprietăți de vacanță și relaxare, livrate 

la cheie. Întreaga listă de servicii oferite în toate 

proprietățile din portofoliul nostru a fost creată cu 

scopul de a aduce valoare și experiențe de neuitat. 

Întotdeauna facem mai mult decât ceea ce ne-am 

propus să oferim. 

Obiectivul nostru e să oferim o stare de bine 

proprietarilor și oaspeților deopotrivă. Mulțumirea 

financiară este la fel de importantă și începe în 

momentul în care ai decis să investești în reședințe 

de marcă: VOGH, GALILEO, PHAROS, LAGO, 

SOLANTIS sau JAKOB SONNE. Indiferent dacă alegi 

să o păstrezi pentru uz propriu sau să o înscrii în 

programul de închiriere în regim hotelier, vom avea 

grijă de proprietatea ta ca și cum ar fi a noastră.

Făcând parte dintr-o alianță, te vei putea bucura și 

vei putea petrece timp în oricare dintre reședințele 

aflate în portofoliul Loyal Paladin, nu doar în cea în 

care ești proprietar. Acest program de „schimb” va 

fi lansat în 2023 la momentul în care vom include și 

GALILEO în programul de operare în regim hotelier.

CONCEPTUL DE BUSINESS

Bunăstarea 
financiară începe 
prin investiții în 
reședințe de marcă 
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Brandul 
își merită 
întotdeauna 
valoarea.
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Prima reședință de marcă adevărată, hotelul 

Sherry-Netherland din Manhattan, și-a deschis 

porțile în 1927. Potrivit Savills Research, 

sectorul reședințelor de marcă a crescut în 

ultimul deceniu cu 230%, iar numărul de brand-

uri a crescut de la 69 în 2011, la 133 în 2021.

Sună fantastic și promițător, dar ce sunt 

acestea? Sunt proprietăți rezidențiale afiliate 

unui brand, atât prin design, cât și prin serviciile 

oferite, diferența față de apartamentele 

tradiționale fiind că proprietarii de reședințe 

de marcă își pot închiria proprietățile prin 

programul de închiriere hotelieră.

 

Acest segment de piață este în plină 

dezvoltare, dacă ținem cont mai ales de 

faptul că tot mai mulți oameni caută cazare 

pentru șederi de lungă durată și au devenit 

familiari cu concepte precum BLEISURE și, 

mai recent, WORKATION.

În România, Loyal Paladin 
este lider de piață, prin 
operarea a peste 1.000* de 
reședințe de marcă premium

Loyal Paladin
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Investiția ta poate avea un profit de până la 

20% pe an. Totul depinde de momentul în 

care ai făcut achiziția și de modalitatea în 

care ai optat să plătești. 

Sistemul Loyal Open Books îți oferă 100% 

transparență în ceea ce privește gestionarea 

costurilor.

Investițiile în reședințele de marcă au cel 

mai ridicat nivel de creștere din întreaga 

piață rezidențială.

Există și beneficii suplimentare 

pentru proprietari:

+ Asociarea cu un brand;

+ Amenajare de calitate, la cheie;

+ Administrare profesională, potrivit 
conceptului „încuie și pleacă”;

+ Potențial de închiriere, unitate 
autonomă cu ofertă hotelieră;

+ Certitudinea serviciilor și 
facilităților de înaltă calitate.

Guvernatori ai Excelenței

*Începând cu 2026 când toate proiectele din portofoliul nostru vor fi finalizate și incluse în programul 
de administrare și închiriere în regim hotelier.



Probabil ești deja proprietarul unui apartament situat 

într-una dintre reședințele de marcă din portofoliul 

nostru. Te felicităm pentru alegerea făcută! Probabil 

ai decis până acum și ce vrei să faci cu proprietatea 

ta: o păstrezi pentru uzul personal sau o înscrii în 

programul de închiriere în regim hotelier. Oricare ar 

fi decizia, suntem aici pentru tine.

Dacă proprietatea ta este inclusă în programul de 

închiriere în regim hotelier, poți alege să fii plătit oricum 

dorești, oricând dorești. 

Ai oricare dintre aceste două opțiuni:

+ CASH: să fii plătit în numerar cu venituri de până 

la 20% pe an*;

+ TARIFE PREFERENȚIALE: să folosești veniturile 

provenite din închiriere pentru plata sejururilor tale 

și ale familiei tale, în oricare dintre proiectele administrate 

de LOYAL PALADIN.

Experimentează alte locuri, diferite de cel cu care ești 

deja familiarizat. Aerul curat și puternic de munte poate 

fi întotdeauna schimbat pentru briza de pe litoral. Sau 

vice versa. Spre exemplu, poți utiliza veniturile provenite 

din închirierea reședinței tale de la VOGH, pentru o 

vacanță la JAKOB SONNE în Poiana Brașov. Sau stai la 

malul mării dar într-un apartament mai mare ori într-

un alt proiect, sau chiar într-o altă stațiune.

16

PROFITUL INVESTIȚIEI TALE

Viața e mai bogată 
atunci când împarți

* În funcție de momentul achiziției și modalitatea de plată.
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Radu Vona,
Director 
General 
Loyal Paladin
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Loialitatea față de 
investitorii și partenerii 
noștri reprezintă baza 
afacerii noastre, în timp ce 
transparența și sistemul 
„open book” asigură o relație 
profitabilă de lungă durată.

Guvernatori ai Excelenței

INTERVIU



Sunt proprietarul unei reședințe de 
marcă. Pot să închiriez proprietatea 
pe cont propriu?

RV: Loyal Paladin oferă o standardizare a 
calității, plus toate serviciile și facilitățile unui 
hotel de 5*. Toate acestea combinate cu puterea 
de marketing, branding și sistem de venituri, 
creează soluția perfectă pentru a oferi cel mai 
mare grad de ocupare și cel mai bun Venit 
Mediu Zilnic (eng. Average Daily Rate). 
Mai mult decât atât, este în interesul tău să 
profiți de acest privilegiu și să te înscrii în 
programul de închiriere.

Cine acoperă costurile investiției în 
mobilier și echipamente? Acestea se 
aplică doar la începutul contractului? 
Mai sunt alte cheltuieli?

RV: Investiția în mobilier și echipamente 
este întotdeauna acoperită de proprietar. 
De asemenea, propunem și un program 
care presupune o renovare completă a 
apartamentului, la fiecare 10 ani, cu scopul de 
a păstra proprietatea atractivă pentru oaspeți.

Dacă decid să includ apartamentul 
în programul de închiriere care va fi 
durata contractului de administrare? 
Pot renunța la program mai 
devreme?

RV: Contractul de management are o durată 
fermă de cinci ani și prevede o clauză de 
încetare pe cale amiabilă, cu plata penalității 
aferente. Dar suntem încrezători că nu vei simți 
niciodată nevoia să renunți la program mai 
devreme de termenul stabilit prin contract.

Oferiți un randament minim 
garantat?

RV: Am putea să oferim un randament minim

garantat, dar acesta nu ar fi în avantajul tău. 
Însă, ne angajăm să facem toate eforturile 
pentru a obține venituri cât mai mari, 
deoarece veniturile noastre sunt direct legate 
de veniturile proprietarilor.

Ce se întâmplă dacă proprietatea 
mea nu este închiriată? Voi primi 
vreun venit?

RV:  Da, vei primi întotdeauna partea ta din 
veniturile totale, după deducerea cheltuielilor 
operaționale. Cea mai eficientă și echitabilă 
metodă de administrare a unui program de 
închiriere este reprezentată de veniturile 
comune (eng. pooled revenues). Fiecărei unități 
i se atribuie o valoare conform unui index, care 
ia în considerare caracteristici precum tipul 
unității, dimensiunea unității, etajul etc.

Cum se calculează cota mea din 
veniturile din închiriere?

RV: Cota procentuală a fiecărui proprietar va 
fi calculată în baza raportului dintre valoarea 
locuinței, plus cea a locului de parcare deținut 
și valoarea tuturor proprietăților participante în 
programul Loyal Paladin. 

Cum pot verifica numărul de nopți 
închiriate și sumele încasate de 
Loyal Paladin?

RV: Transparența este una dintre valorile 
care ne ghidează în afaceri. În semn 
de respect pentru investitori, le oferim 
acces în timp real la gradul de ocupare și 
disponibilitatea proprietății. Rapoartele 
periodice te vor păstra informat și vom fi 
bucuroși să îți răspundem la orice întrebare.

Apartamentul meu este inclus în 
programul de închiriere. Pot să îl 
folosesc în continuare pentru uz 
personal? Va trebui să plătesc 
pentru asta?

RV: Da. Vei primi un tarif preferențial din 
tariful standard pentru perioada respectivă.

Dacă vreau să-l închiriez pentru o 
săptămână în august, în mijlocul 
verii? Sau pentru o lună întreagă în 
plin sezon?

RV: În calitate de parteneri Loyal 
Paladin, investitorii beneficiază de tarife 
preferențiale în toate proprietățile 
administrate, precum și în locațiile 
partenere, pe toată perioada anului. 

Există posibilitatea să las în 
apartamentul meu câteva obiecte 
personale?

RV: În funcție de nivelul de participare la 
programul de închiriere în regim hotelier, 
unele unități pot fi echipate cu un 
spațiu privat de depozitare, proiectat în 
interiorul proprietății, pentru păstrarea 
bunurilor pe care proprietarii doresc să le 
țină la îndemână.
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Ne facem treaba 
cu zâmbetul pe 
buze și punem 
suflet în tot ceea ce 
facem. Atenția la 
detalii rămâne 
cheia activității 
noastre de zi cu zi.

INTERVIU

Guvernatori ai Excelenței
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Motivația numărul unu pentru achiziționarea 
unei reședințe de marcă este reprezentată 
de furnizarea de servicii și facilități. În al 
doilea rând, este vorba de potențialul unui 
randament ridicat al proprietății și, nu în 
ultimul rând, de asigurarea managementului 
și întreținerii clădirii.

Fiind proprietarul unei reședințe de marcă, 
beneficiile îți pot depăși așteptările. 

Având la dispoziție o gamă completă de 
servicii, proprietarii și oaspeții deopotrivă știu 
că nevoile cotidiene sunt acoperite, fie că este 
vorba de menaj, facilități de concierge sau room 
service. Pachetul oferă, de asemenea, facilități 
de wellness, spații private în aer liber precum și 
internet de mare viteză, facilitând astfel munca 
la domiciliu.

Toate serviciile standard sunt furnizate și 
incluse în taxele de administrare. Acestea 
sunt bugetate anual și colectate conform 
practicii pieței și includ toate serviciile 
de administare a proprietății, servicii de 
mentenanță, servicii de pază. În plus, includ 
și serviciile de utilități și energie, menaj și 
întreținere a zonelor comune.

Serviciile à la carte sunt opționale și includ, 
dar nu se limitează la, servirea mesei în 
interiorul apartamentului, servicii de 
supraveghere a copiilor, bucătar și catering 
privat, menajul apartamentului, spălătorie 
și curățătorie chimică, despachetare/
împachetare bagaje, servicii de majordom, 
transport privat, servicii de cumpărături, 
asistent personal, servicii business și valet.

Privilegiul participării în programul de 
închiriere se adresează exclusiv proprietarilor 
de reședințe care doresc să utilizeze personal, 
pe termen scurt, reședința achiziționată dar 
sunt deschiși și oportunității generării de 
venituri din închiriere pentru a compensa 
costul de proprietății.

Loyal Paladin oferă o standardizare 
a calității, plus toate serviciile și 
facilitățile unui hotel de 5*. Toate 
acestea combinate cu puterea de 
marketing, branding și sistem de 
venituri, creează soluția perfectă pentru 
a oferi cel mai mare grad de ocupare 
și cel mai bun Venit Mediu Zilnic (eng. 
Average Daily Rate).

PACHETELE DE BENEFICII

Beneficiile achiziției unei reședințe 
de marcă:

+ Program de închiriere; 

+ Utilizare reciprocă (necesită prezența 
în programul de închiriere); 

+ Rezervare prioritară și alocare de locuri;

+ Evenimente dedicate proprietarilor; 

+ Acces preferențial la evenimentele 
partenerilor;

+ Invitație exclusivă în programul de loialitate;

+ Modele de prețuri preferențiale în 
restaurante și locații partenere.

Privilegiile oferite 
de brandurile 
operate de 
Loyal Paladin
Reședințele de marcă 
oferă o stare de bine 
datorită asigurării 
tuturor facilitățiilor 
dorite și a investițiilor 
constante în menținerea 
standardelor mărcii.
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Portofoliul de 
Excelență
Loyal Paladin

Indiferent de locație, 
de tipul de produs sau 
marca pe care o operăm, 
cu Loyal Paladin poți 
conta întotdeauna pe 
standarde impecabile 
și o stare de bine.

Guvernatori ai Excelenței
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Conceput pentru a surprinde esența celei mai 

bune experiențe de pe malul Mării Negre, VOGH 

este primul proiect de reședințe de marcă operate 

în regim hotelier din Olimp, una dintre cele mai 

bune locații de pe malul românesc al Mării Negre. 

Clădirea de 13 niveluri include 172 de apartamente 

proiectate cu terase spațioase, oferind vederi 

spectaculoase.

 

Arhitectul Georgică Mitrache (conferențiar, 

doctor în arhitectură, Prorector al Universității 

de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din 

București) a reușit să surprindă în proiectul VOGH 

Olimp adevărata esență atât în ceea ce privește 

interiorul, cât și exteriorul clădirii. Panorama 

spectaculoasă a Mării Negre, apusurile magice 

peste pădure, toate par tangibile prin pereții 

din sticlă care se deschid larg eliminând astfel 

diviziunea dintre interior și exterior.  Designul de 

interior este asigurat de arhitectul Victor Grosu, o 

semnătură recunoscută și apreciată în numeroase 

hoteluri, stațiuni turistice și restaurante nu doar 

din România, ci și din străinătate.

 

VOGH oferă toate facilitățile unui hotel de 5 stele, 

priveliști uimitoare, acces exclusiv la MOUSSAY 

Olimp Beach Club și la piscina infinity și sky bar-ul 

de la etajul 11 din cadrul MOUSSAY Sky Lounge.

Guvernatori ai Excelenței
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JAKOB SONNE Resort este mixul perfect dintre 

concept și un amplasament premium. Este cel 

mai recent proiect arhitectural din România 

sub semnătura renumitului architect austriac 

Franz Janz, al cărui portofoliu include Muzeul 

Național al Covoarelor din Azerbaidjan, clădirea 

DC Tower din Viena, precum și Promenada Mall 

și clădirea Sky Tower din București.

 

Proiectul include 214 apartamente și este 

dezvoltat în zona centrală a stațiunii montane 

Poiana Brașov pe o suprafață generoasă de 

2ha. Este compus dintr-un corp pavilionar 

având destinația de clădire servicii/ facilități 

și patru corpuri de clădire având destinația de 

apartamente de vacanță.

 

Poiana Brașov este destinația perfectă pentru 

iubitorii de activități în aer liber, în orice 

anotimp: schi sau ciclism, drumeții sau 

doar plimbări prin pădure, toate reprezintă 

excelente opțiuni de fitness. Iar JAKOB SONNE 

completează tabloul de facilități cu programe 

de wellness, piscină interioară și exterioară, 

saună, baie de aburi, săli de masaj și relaxare.

Guvernatori ai Excelenței
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Situat într-o zonă cu multiple puncte de atracție, 

cu un grad ridicat de unicitate, GALILEO Olimp 

Resort & Residences a ales să se inspire din 

specificul locului și să exploateze la maximum 

beneficiile pe care spațiul, amplasarea și tipologia 

turistului le oferă. Toate acestea au dus la crearea 

unui spațiu all fun inclusive, pe 5 nivele și 166 de 

apartamente, sub semnătura cunoscutului doctor 

în arhitectură, Georgică Mitrache.

 

Pentru că potențialul spațiului trebuia exploatat la 

maximum, zona cea mai însorită a fost rezervată 

unei piscine exterioare, în vecinătatea Planetarium-

ului. Nu doar un punct de referință de localizare, de 

identificare a complexului, ci un simbol al stațiunii. 

Un loc în care arta își găsește funcționalitate: cel 

mai bun loc de întâlnire din stațiune!

În completare, esplanada pietonală reprezintă un 

spațiu gândit pentru plimbări memorabile, fie între 

pauzele de plajă, fie la sfârșitul zilei când poți de 

asemenea să te oprești la cumpărături în galeria 

comercială, un spațiu de retail demn de high-street.

Și pentru că gusturile diferite cer oferte diferite, 

GALILEO include terase și restaurante care 

asigură diversitate. Atât din punct de vedere 

culinar, cât și în ceea ce privește atmosfera.

Guvernatori ai Excelenței
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Un peisaj aparte, într-o locație unică. Dedicat 

vacanțelor în orice sezon. Două proiecte de 

reședințe de marcă totalizând 303 apartamente: 

LAGO, 144 apartamente pe 11 nivele și SOLANTIS, 

158 de apartamente pe 17 nivele. La marginea 

pădurii Comorova, cu vedere către mare.

 

Proiectat de arh. Dorin Ștefan Adam (fondator 

al biroului de arhitectură Mânadelucru și 

conferențiar la Universitatea de Arhitectură și 

Urbanism Ion Mincu din București), LAGO este 

primul proiect de rezidență de marcă din Neptun. 

Pe malul lacului Neptun Lac II, la 5 minute de 

mers până la plaja “La Steaguri”, principala și 

cea mai populară plajă a stațiunii. Îți poți începe 

ziua la cafeneaua de la mezanin. Apoi poți alege 

între piscina interioară, sala de fitness, saună 

sau salonul de înfrumusețare. Sau, pentru că ești 

totuși la mare, poți alege să mergi la plaja special 

amenajată. Solantis este la doar 150 de metri de 

Neptun Lac II, chiar lângă LAGO. Etajul 3, pe 

latura sudică a proiectului include piscina, o zonă 

de fitness, o cafenea și spații de relaxare.

 

Suficiente alternative pentru zilele în care nu vrei să 

mergi la plajă. Fiecare zi o poți petrece în alt univers.
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Tinerii și creativii arhitecți ai biroului de 

arhitectură The Poster, Irina Melita și Ștefan 

Simion (curatorul Pavilionului României 

la Bienala de la Veneția, 2021) au reușit să 

proiecteze cea mai înaltă clădire de pe litoralul 

românesc. Clădirile înalte sunt întotdeauna 

impresionante. Dar o clădire de 33 de niveluri cu 

173 de apartamente este pur și simplu amețitoare. 

Vei dori să ai propriul apartament în cea mai 

emblematică clădire de pe litoralul românesc. 

În calitate de rezident Pharos, vei avea efectiv 

marea la picioare. Iar ferestrele din sticlă, din 

podea până în tavan, vor maximiza acest efect. 

La Pharos cerul se combină cu marea într-

un rezultat unic: albastru de Olimp. Pentru o 

relaxare absolută. Locul perfect pentru petrecut 

vacanța. Sau în care să te muți definitiv.

 

PHAROS nu e doar cea mai înaltă clădire de pe 

litoral. Facilitățile incluse în proiect te fac să

îți prelungești șederea sau să revii cât poți de des. 

Piscină acoperită amplasată la etajul 2 al clădirii, 

saună, zona Drop Kids, sală de fitness, restaurant 

indoor-outdoor, bar și Observator la ultimul etaj. 

Aproape tot ce ai nevoie.
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