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Complexul Univers T a luat naştere în 1986 sub denumirea de Casa Tineretului,
iar în 1992 a fost preluat de Consiliul Judeţean Cluj, fiind promovat sub un nou brand,
Univers T.
Hotel Univers T este amplasat în vecinătatea Centrului Comercial Iulius Mall, a
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, a Universităţii „Dimitrie
Cantemir” şi a Lacurilor din Cartierul Gheorgheni. Locatia este ideală atât pentru
calatorii de afaceri, cât şi pentru turiştii veniţi să exploreze atracţiile oraşului şi
împrejurimile acestuia, fiind situat la doar 15 minute de aeroport şi la doar 10 minute de
centrul oraşului şi având o parcare generoasă de 70 locuri.

Renovat în anul 2010, Hotelul Univers T reintră în circuitul turistic cu 22 camere
şi 5 apartamente şi oferă vizitatorilor un nivel ridicat de servicii personalizate. La finalul
renovărilor, hotelul va dispune de 50 camere single, double, 6 apartamente dotate la cele
mai înalte standarde hoteliere , toate camerele dispunând de wirless şi de cele mai bune
condiţii.
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Complexul Univers T dispune de suportul logistic şi facilităţi de organizare şi
coordonare pentru evenimente, oferind servicii complete în urmatoarele domenii:
Aniversări, Nunţi, Banchete şi Catering; Congrese, Conferinţe, Simpozioane şi Seminarii.
Pentru acestea, vă oferim Restaurantul cu o capacitate de 200 locuri, cu posibilitate de
compartimentare, Terasa cu o capacitate de 75 locuri si o vedere încântătoare către lacul
din zonă, Salonul Mercur cu o capacitate de 20 locuri şi Salonul VIP cu o capacitate de
15 locuri. Dupa masa va puteti relaxa in Lobby Bar, bucurandu-va de un cocktail sau o
bautura fina.
Centrul de Conferinţe este compus din 4 săli: Jupiter, Uranus, Saturn şi Neptun
cu o capacitate cuprinsă între 25 - 90 locuri.
La finalul programului de renovare Complexul Univers T va dispune şi de un
Amfiteatru cu o capacitate de 250 locuri.
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