
17 – 23 listopada 2017 r.

GAZETA FINANSOWA
1515BIZNES RAPORT

HOTEL ROKU 2017

Z
bliżające się święta 
i ferie zimowe spra-
wiają, że częściej za-

stanawiamy się nad tym, 
gdzie je spędzić. O ile ulu-
bione kierunki każdy z nas 

ma i jest ich świadom, o tyle 
z hotelami czy apartamen-
tami bywa różnie. Cyklicz-
nie staramy się prezentować 
Państwu na naszych łamach 
te, które w naszej ocenie za-

sługują na tytuł Hotelu Roku 
– spełniają różne oczekiwa-
nia klientów i to oni dla per-
sonelu wybranych obiektów 
są najważniejsi. Zanim zde-
cydujecie Państwo, dokąd 

się wybrać, zerknijcie na na-
szych wyróżnionych, może 
okaże się, że znajdziecie 
wśród nich miejsce, w któ-
rym spędzicie niezapo-
mniane chwile. 
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AQUARIUS SPA*****

Hotel znajduje się w dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzegu, za-
ledwie 280 m od morza i posiada 200 komfortowo wyposa-

żonych pokoi. Dysponuje jednym z największych SPA w Polsce 
(40 nowoczesnych gabinetów). Na przestronne Aquacenter 
składa się basen sportowy (25 m długości), basen rekreacyjny 
z atrakcjami wodnymi, brodzik dla dzieci oraz jacuzzi. Dopełnie-
nie strefy relaksu stanowią różnorodne sauny oraz taras słoneczny 
z leżakami. Hotel jest miejscem przyjaznym dzieciom, dlatego na 
każdym kroku znajdują się udogodnienia dla najmłodszych. Ho-
tel AQUARIUS SPA***** jest wyjątkowym miejscem zarówno 
dla Gości indywidualnych, jak i biznesowych. Energetyczna, ko-
lorowa fasada budynku nawiązuje do promieni słońca. Duża 
przestrzeń hotelu pozwala na swobodne funkcjonowanie, prze-
pełnione dyskrecją i wyjątkową atmosferą. Hotel nastawiony jest 
na działania proekologiczne.

Blow Up Hall 5050*****

Awangardowy, efektownie zaprojektowany hotel, mieszczący 
się w zabytkowych zabudowaniach, należący do kompleksu 

Starego Browaru, prezentuje dzieła światowej sławy artystów. 
Każdy szczegół hotelu został zaprojektowany tak, by zapewnić 
jego gościom niepowtarzalne doznania. Blow Up Hall otrzymał 
nagrodę Top Hotel 2009 w kategorii Design dla najlepszych 
obiektów hotelowych w Polsce. Hotel nie ma recepcji, a pokoje 
nie mają numerów. Zamiast klucza goście otrzymują iPhone’a, 
który umożliwia odnalezienie pokoju i  jego otwarcie. Dodat-
kowo wyposażone w informacje o Blow Up Hall, Starym Bro-
warze i wydarzeniach kulturalnych Poznania iPhone’y, pełnią rolę 
wirtualnego Concierge obiektu, a ze swoimi gośćmi swobod-
nie wnikają w tkankę miejską. Inspiracją dla powstania hotelu 
był fi lm Michelangelo Antonioniego z 1966 roku Powiększenie 
(Blowup). 

Zaledwie kilka kroków 
od morza znajduje się 
nowoczesne Centrum 

Kosmetyczne. 
40 przestronnych 

gabinetów wyposażonych 
w najnowszej 

generacji sprzęt 
sprawia, że Centrum 

Kosmetyczne jest jednym 
z największych w Polsce. 

Specjalnością restauracji Blow Up jest kuchnia 
europejska przyprawiona szczyptą polskiej 

tradycji. Menu restauracji zawiera kompozycje 
smakowe, oparte na najwyższej jakości składnikach 
pochodzących od lokalnych dostawców. Doskonały 

świeży produkt to gwarancja czystej formy 
i bogactwa smaku.

GrandHotel 
Tiffi  *****

Hotel powstał pośród malowni-
czych krajobrazów i natural-

nej przyrody Pojezierza Iławskiego. 
Luksusowy charakter hotelu do-
skonale wpisuje się w łagodne i ko-
jące otoczenie zieleni, promenady 
spacerowe i  pięknie utrzymany 
brzeg Jezioraka, najdłuższego je-
ziora w  Polsce. Obiekt oferuje 
155 apartamentów i  pokoi zlo-
kalizowanych na trzech piętrach. 
Każdy z nich to kwintesencja ele-
gancji wystroju i  funkcjonalności 
wyposażenia. Wszystkie pokoje 
są klimatyzowane, każdy posiada 
duże panoramiczne okna, zapew-
niające widok na piękne mazur-
skie plenery. Oferta kulinarna to 
restauracja T-Bone, lobby bar z se-

lekcją wybornych trunków oraz 
klimatyczny Shisha Bar wpro-
wadzający gości w  marokańsko-

-orientalny nastrój wieczorową 
porą. Wart uwagi jest także Tiffi   
Spa Dharma – tak obszernej i ory-
ginalnej strefy SPA nie znajdziemy 
w innym miejscu w regionie. 

Przekraczając progi Shisha Baru 
wkraczamy w świat orientu i dobrej zabawy. 

Charakterystyczne meble, ozdobne drewniane 
elementy oraz możliwość zapalenia 

fajki wodnej z pewnością wprowadzą 
w odpowiedni nastrój - autentyczności 

dodaje wnętrzu autorstwo projektu znanego 
tureckiego artysty.



17
17 – 23 listopada 2017 r.

GAZETA FINANSOWA



17 – 23 listopada 2017 r.
GAZETA FINANSOWA18 BIZNES RAPORT

 Heron Live Hotel*****

Heron Live Hotel to miejsce połączenia żywiołów, które 
energie czerpie wprost z otaczającej go natury – bli-

skość gór, spokój lasu, żywioł wody. Goście odczuwają ra-
dość z życia wszystkimi zmysłami odwiedzając Hotel Heron. 
Jezioro Rożnowskie znajdujące się bezpośrednim sąsiedz-
twie obiektu sprawia, że jest to miejsce bliskie naturze oraz 
magiczne. Położony w Małopolsce, w miejscowości Sienna, 
w gminie Gródek nad Dunajcem Heron Live Hotel to po-
łączenie luksusowego hotelu z ekskluzywnym SPA, bogatą 
ofertą trzech restauracji i klubu oraz wysokiej klasy miej-
scem na spotkania biznesowe. Znakomicie skomunikowany, 
a jednocześnie ukryty w leśnej głuszy, położony nad samym 
brzegiem Jeziora Rożnowskiego hotel odpowiada potrze-
bom osób, które chcą żyć pełnią życia. Pełen życia i energii 
hotel w połączeniu z atrakcyjną i zaciszną okolicą tworzą 
niezwykłą ofertę. Heron Live Hotel w Gródku nad Dunaj-
cem to indywidualista, w którym w odróżnieniu od innych 
odkryjesz dynamikę, która jest częścią jego DNA. Heron 
Live Hotel – energia wprost z natury

Tuż nad tafl ą jeziora Rożnowskiego usytuowane 
jest SPA hotelu Heron Live, którego ideą jest 

wiara w symbiozę z naturą, w niewyczerpalne 
źródło harmonii, urody i relaksu. 

Obiekt usytuowany jest na zboczu świętokrzyskiej góry Domaniówka 
w  Dąbrowie, 2  minuty jazdy od Kielc i  10 minut od centrum wy-

stawowego Targi Kielce. Odyssey to kameralny hotel, a  duża powierzch-
nia części SPA, baseny, solanka, kilka saun, siłownia dają przebywającym 
w  nim gościom wiele możliwości do wypoczynku w  komfortowych wa-
runkach. Klimatyzowane pokoje urządzone są w ciepłych, pastelowych ko-
lorach, a naturalny design pozostałych pomieszczeń daje gościom niezwykłe 
poczucie przytulności. W hotelowym SPA goście skorzystać mogą z rozma-
itych zabiegów kosmetycznych, kąpieli, masaży, w tym zabiegów Ayurwedy. 
Restauracja Essence serwuje dania kuchni regionalnej i europejskiej, a kuch-
nię i smaki doceniają w opiniach sami goście. W weekendy można zabawić się 
w klubie nocnym Boracay, który oferuje bogaty wybór egzotycznych drinków 
i organizuje imprezy taneczne. Z okien i tarasów roztacza się widok na otacza-
jący hotel las, pola i położone w oddali miasto. Hotel posiada również zaplecze 
konferencyjne oraz bezpłatny monitorowany parking.

 Odyssey ClubHotel 
Wellness&SPA*****

Najlepsza kuchnia w regionie nagrodzona dwiema 
poziomkami w kulinarnym przewodniku Magdy 

Gessler. Dania kuchni polskiej, lokalne pstrągi, 
owoce morza, makarony, potrawy orientalne.

 Czarny Potok 
Resort 
Spa & 
Conference****

Z jednej strony malownicze otocze-
nie beskidzkiej doliny, delikatnie 

szumiący potok i górskie szlaki tuż za 
progiem. Z drugiej – piękne wnętrza, 
alpejskie rozwiązania przestrzenne, 
przeszklony basen, unikalne Łaźnie 
Zdrojowe, 13 gabinetów SPA i mnó-
stwo atrakcji dla najmłodszych. Po-
łożony u stóp Jaworzyny Krynickiej 
Hotel Czarny Potok**** to najlepszy 
dowód na to, że luksus i natura mogą 
tworzyć harmonijną całość.
Położony 900 m od wyciągu narciar-
skiego jest idealnym miejscem na wy-
poczynek dla miłośników „białego 
szaleństwa” oraz wspinaczek górskich 
czy spacerów po pobliskich szlakach. 
Jedną z  dodatkowych atrakcji jest 
przepływający przez teren hotelu po-
tok, którego szum przypomina o bli-
skości natury.

Usytuowanie Hotelu Czarny Potok w miejscowości 
uzdrowiskowej znanej ze swoich wód leczniczych 

stało się główną inspiracją dla stworzenia w nim 
5 gwiazdkowego SPA. 
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Ferie w górach
od 211 zł/os/dzień

tel. +48 74 8120840        www.dwor-elizy.pl        mail: recepcja@dwor-elizy.com

REKLAMA

W
ybierając spośród bardzo sze-
rokiej gamy hotelowej, klient 
biznesowy zwraca, w  przeci-

wieństwie do klienta indywidualnego, 
mniejszą uwagę na cenę. Na pierwszy 
plan wysuwają się takie czynniki, jak 
lokalizacja, komfort wypoczynku na 
równi z wygodą pracy oraz rozbudo-
wana przestrzeń coworkingowa. 

Kluczowe czynniki
Ten ostatni czynnik staje się kluczowy, 
ponieważ zmieniła się  forma wyjaz-
dów służbowych, które często połą-
czone są ze spotkaniami w pobliżu 
hotelu. Potrzeby takich przestrzeni 

nie są aż tak ciężkie do zaaranżowa-
nia, przeważnie ograniczają się do 
wygodnego miejsca pracy, stałego bez-
przewodowego dostępu do Internetu, 
dodatkowych stacji umożliwiających 
ładowanie różnych sprzętów elek-
tronicznych. Dodatkowym atutem 
jest oddzielona przestrzeń, w której 
można poprowadzić kameralne spo-
tkanie z  partnerami biznesowymi. 
Ponieważ spotkania tego typu ciężko 
ustalić z wyprzedzeniem, miejsca co-
workingowe są idealne na tego ro-
dzaju meetingi, w  przeciwieństwie 
do wynajmowania większych sal 
konferencyjnych, które przeważ-
nie trzeba poprzedzić  konkretnymi 
rezerwacjami.

Lokalizacja ma znaczenie 
Podróż służbowa zwykle ma kon-
kretny cel i  ogranicza się do 1-2 

nocy, dlatego biznesmena mniej 
interesuje to, czy hotel mieści się 
w  historycznej zabudowie, czy 
w  pobliżu zabytków. Z  perspek-
tywy lokalizacji najważniejsze jest, 
aby móc łatwo i szybko dotrzeć na 
spotkanie. Dlatego przewagę będą 
mieć hotele usytuowane w ścisłych 
centrach miast, albo, w przypadku 
intensywnych spotkań i krótszego 
okresu pobytu, hotele położone 
w okolicach dworców kolejowych 
i lotnisk, które często bywają świet-
nie skomunikowane z centrum. Te 

aspekty mają mniejsze znaczenie 
w przypadku, kiedy wyjazdy służ-
bowe połączony są z  organizowa-
nymi imprezami fi rmowymi czy 
szkoleniami. Wtedy wzrasta zna-
czenie obiektów zlokalizowanych 
poza miastami, gdzie kluczowymi 
elementami stają się duża baza noc-
legowa, możliwości zaplecza kon-
ferencyjno –  gastronomicznego, 
dogodny dojazd, czy oferowane do-
datkowe atrakcje hotelowe.
Z  każdym rokiem poja-
wiają  się  nowe ciekawe inwesty-

cje hotelowe. Z otwartych w  2017 
roku warto m.in. zwrócić uwagę na 
Hotel Indigo/Warszawa czy AC by 
Mariott/Wrocław. Dodatkowo, od 
dawna funkcjonujące miejsca prze-
chodzą modernizacje, stale podno-
sząc poziom swoich usług. Dlatego 
znalezienie atrakcyjnego i  spełnia-
jącego wszystkie biznesowe wyma-
gania hotelu w Polsce nie powinno 
stanowić obecnie problemu za-
równo spośród oferty podmiotów 
sieciowych, jak i mniejszych buti-
kowych hoteli.

Nie tylko miejsce 
do spania
Hotel dla klientów biznesowych już dawno przestał pełnić 
jedynie funkcje noclegową czy konferencyjną. Obecnie pełni 
on również nieformalne funkcje „biurowe”, dlatego też pod 
względem wyboru bazy hotelowej, zarówno w kraju, jak 
i zagranicą, istotne  stają  jego zasoby  dodatkowe. 

dyrektor zarządzający 

Bright Agency

Maciej Komarczuk
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Kompleks obiektów otoczonych 
dziesięciohektarowym, wspa-

niałym, zabytkowym Parkiem, po-
łożony u  podnóża pasma Sudetów 

–  Gór Sowich, w  południowej czę-
ści województwa dolnośląskiego, 
w  której panuje unikalny, górski 
mikroklimat. Od Wrocławia dzieli 
go tylko 60 kilometrów. Dyspo-
nuje 36 komfortowymi pokojami 
w  Pałacu Dębowym oraz Rezyden-

cji Dębowej****. Znajduje się tutaj 
20 pokoi standardowych, stylowe po-
koje de luxe, apartamenty oraz pokój 
przystosowany dla osoby niepełno-
sprawnej. W budynku Pałacu mieści 
się także Restauracja Ogrodowa – ser-
wująca wykwintne i zdrowe dania a la 
carte. Wyjątkowa atmosfera panująca 
w posiadłości oraz najwyższy poziom 
usług są gwarancją udanego pobytu 
i relaksu.

 Dębowy Hotel Event SPA**** Filozofi ą Restauracji 
Ogrodowej, oprócz 

nieustannego 
dążenia do 

doskonałości, 
jest stosowanie 

najwyższej jakości 
produktów. 

Dostarczają je 
sprawdzeni dostawcy, 

wytwarzający swoje 
wyroby według 

tradycyjnych, 
rodzinnych 

receptur. Menu 
skomponowane jest 

według Smaków 
Natury, Miłości 

i Luksusu.

 Hotel Galery69****

Hotel powstał z  marzeń o  ulot-
nych nastrojach, o  śniadaniu 

z  widokiem na jezioro, o  estetyce, 
która inspiruje i podsyca pragnienia 
i  o  duszy zaklętej w przedmiotach. 
Skrojony na miarę, perfekcyjnie do-
pasowany do stylu życia jego autorów 
i nieposkromionych marzycieli. Pro-
dukt unikatowy i sygnowany marką 
Manufaktura69. –  Motorem była 
i jest zawsze nasza ogromna potrzeba 
tworzenia i przeobrażania otoczenia 
zgodnie z naszą wizją i pojęciem o es-
tetyce. – mówią właściciele. – Nasz 
nurt jest wartki i płynie odwrotnie 
niż utarte szlaki, stąd nie znajdziemy 
tu nic typowego dla tego czy owego 
stylu. Z wielką pasją budujemy nasz 
własny klimat, nie bazujemy na utar-

Jedyny w swoim rodzaju kompleks wypoczyn-
kowy położony w podpoznańskim Puszczy-

kowie – stylowy hotel butikowy, luksusowe SPA, 
urzekająca smakami i  aromatami restauracja 
TASTE_it.  HOT_elarnia**** wyróżnia się in-
dywidualnym i  rozpoznawalnym charakterem. 
Jest to miejsce o wyjątkowej architekturze, za-
projektowane z  wielką miłością do nowocze-
snego designu. Bartosz Konieczny – architekt 
obu obiektów, w  swoich projektach połączył 

niekonwencjonalnie polskie tradycje, z  no-
watorskimi inspiracjami, tworząc eklektyczną, 
a zarazem spójną całość. Reprezentacyjna droga 
skrajem lasu prowadzi do urokliwego budynku, 
którego pobielane ściany okala cokół z kamie-
nia polnego, dach pokrywa gruba warstwa zło-
cistej strzechy.
Wpływu staropolskiej tradycji nie odnajdziemy 
jednak po przekroczeniu progów hotelu. We 
wnętrzach  HOT_elarni**** wzrok gościa cie-

szy New Design Fabio Novembre i  Marcel 
Wanders, a w pokojach zaskakują niebanalne 
akcenty Philippe Starck lub Patricia Urquiola. 
Na co warto zwrócić uwagę to fakt, iż poko-
jom w HOT_elarni**** nie nadano numerów. 
Goście odnajdują je kierując się kolorową mapą 
utkaną w dywanie. Każdy z oferowanych pokoi 
urzeka barwą, kształtem, indywidualną aranża-
cją, jak również doskonałym zagospodarowa-
niem przestrzeni.  

W podziemiach dawnej 
manufaktury, na 

powierzchni 1000m2 
czeka na gości zdobiony 

szklaną mozaiką duży 
basen, wypełniony 

ozonowaną wodą, duża 
sauna sucha ze strefą 

relaksu i aromaterapią, 
rzymska łaźnia parowa, 

wanna z hydromasażem, 
i kameralna kawiarnia. 

 HOT_elarnia****

tych szablonach. Budując ten ho-
tel mieliśmy jeden cel –  stworzyć 
obiekt, aby pokazać to, co robimy. 
Taki manifest. Najważniejsza jest dla 
nas praca ludzkich rąk, stąd progra-
mowo mamy Manufakturę, a nie za-
kład przemysłowy. 

Galery69 to miejsce, gdzie istnieje żywa sztuka. Przywykliście 
do cichych, monumentalnych galerii, gdzie nawet szept wydaje 

się nietaktem? Świątynie sztuki? Miejsca, gdzie dyskretnie 
ziewa kustosz, albo natrętny sprzedawca z niepokojącym 

uśmieszkiem chciałby Ci pomóc? Ale właściwie to w czym? 
Kupić coś, do czego w ogóle nie masz stosunku? Albo zrozumieć 

coś, co nie kryje żadnej tajemnicy?
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Pałac Mortęgi to kompleks budynków, w tym XIX-wieczny pałac i liczne 
zabudowania folwarczne z XIV wieku, a także mini zoo, stajnie z krytą ujeż-
dżalnią oraz park w stylu angielskim z końca XIX wieku. Całość tworzy 
niezwykłą enklawę, gdzie historia prowadzi nieprzerwany dialog z nowo-
czesnością. Pałac Mortęgi to także wyjątkowy hotel, który oferuje łącznie 
50 pokoi i apartamentów. Goście korzystający z noclegu w pałacu będą od-
poczywać we wnętrzach nawiązujących do stylu szlacheckich komnat. Po-
koje zlokalizowane w dworku i ofi cynie są urządzone bardziej nowocześnie, 
ale również ze smakiem i dbałością o szczegół. Pałac Mortęgi to nie tylko 
luksusowy hotel na Mazurach. Goście, poza komfortowym noclegiem, od-
najdą tu także odpoczynek i regenerację w pałacowym Santal SPA, oferują-
cym bogaty wybór zabiegów na ciało i twarz oraz różnego typu masaże – od 
odprężających po upiększające. Na kompleks SPA składają się trzy gabinety 
zabiegowe, pokój relaksu, sauny, łaźnia parowa oraz luksusowy basen. Mi-
łośnicy jazdy konnej znajdą tu dobrze przygotowane konie, padoki i krytą 
ujeżdżalnię, gdzie można zarówno uczyć się jeździectwa, jak i doskonalić 
zdobyte już umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów. Dzieci 
będą zachwycone mini zoo, w którym mieszkają egzotyczne zwierzęta. 

 Pałac Mortęgi****

Mieszcząca się w Dworku Restauracja 
Szlachecka serwuje gościom dania 

inspirowane nurtem slow food, 
przygotowywane na bazie wysokiej 

jakości, świeżych produktów 
ekologicznych pozyskiwanych od 

lokalnych wytwórców. 

 BoutiqueHotel Aristo***

Kamienica, w  której mieście się Hotel Ari-
sto została wybudowana w 1897 roku przez 

Abrama Jossema, znanego białostockiego denty-
stę. Gościła wielu sławnych lokatorów, głównie 
mieszkańców elity białostockiej. Siedzibę miała 
tu również Agencja Sankt Petersbursko –  Tul-
skiego Banku Ziemskiego – głównego inwestora 
Hotelu „Ritz”, lombard Szejnmana, zakład produ-
kujący stemple, biuro próśb Salomona Ginzburga, 
redakcja „Życia Białostockiego” i wiele innych. 
Obiekt oferuje stylowe pokoje z bezpłatnym bez-
przewodowym dostępem do Internetu oraz bez-
płatny wstęp do sauny. Główny dworzec kolejowy 
oddalony jest od hotelu o około 2 km, a Pałac 
Branickich – o zaledwie 50 metrów. Eleganckie, 
indywidualnie urządzone pokoje są doskonale 
wyposażone. Każdy z nich dysponuje minibarem, 
sejfem oraz telewizorem z płaskim ekranem. W ła-
zience znajduje się prysznic i suszarka do włosów. 

 Grodzka 20***

Hotel mieści się w centrum lubelskiego Starego Miasta, w zabytkowej, od-
restaurowanej kamienicy. Oferuje klientom 15 komfortowych pokoi urzą-

dzonych w stylu industrialnym. Wyróżnia go doskonała lokalizacja na jednej 
z najbardziej oryginalnie zachowanych ulic Lublina, dzięki czemu można od-
czuć niesamowity klimat miasta. Dzięki swojej lokalizacji Hotel  Grodzka 20*** 
jest świetnym  punktem wypadowym. Wieczorem goście mogą korzystać z uro-
ków nocnego Lublina dzięki sąsiadującym z hotelem pubom, klubom i restau-
racjom. Nowocześnie zaprojektowane pokoje Hotelu Grodzka 20 są idealnym 
miejscem na odpoczynek. 

Szef Kuchni SAVOY korzysta z bogactwa Podlasia 
i zmian pór roku, oprawiając dania w nowoczesne 

ramy, inspirowane kuchnią molekularną oraz 
twórczością mistrzów.

G20 Resto Bar 
to nowoczesna 
kuchnia polska 
podążająca za 
nowym nurtem 
w światowej 
gastronomii – 
bistronomią. Jest 
to idea łącząca 
wysokiej jakości 
potrawy wykonane 
z najlepszych, 
regionalnych 
produktów oraz 
przystępną cenę. 
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Wyjątkowe miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Znaj-
duje się w budynku XIX-wiecznych koszar carskich. Zabytkowy obiekt 

został rozbudowany o nowoczesne elementy, a wnętrzom nadano charakter 
postindustrialny. Zachowane oryginalne elewacje i sklepienia, w połączeniu 
z loftowym wystrojem sprawiły, iż hotel zyskał niepowtarzalny klimat. Ho-
tel posiada 76 komfortowo wyposażonych, klimatyzowanych pokoi, łącznie 
131 miejsc noclegowych, oraz dwie przestronne sale konferencyjno-bankietowe. 
Goście mają możliwość skosztowania dań kuchni regionalnej i kresowej, a także 
kuchni europejskiej w Restauracji Tatarak. Doskonałym miejscem na odpoczy-
nek przy kawie czy koktajlu jest natomiast stylowy Lobby Bar. Wieczór najle-
piej spędzić w wystrzałowym Klubie Dynamit, usytuowanym w podziemiach 
hotelu lub w SPA wyposażonym w trzy rodzaje saun i jacuzzi.

 Loft 1898***

Ogromny atut Hotelu Loft 1898 to jego lokalizacja. 
Obiekt usytuowany jest niedaleko trasy 
międzynarodowej Via Baltica, niemal na styku 
granic czterech państw. Położony jest też w jednym 
z najpiękniejszych regionów Polski - pośród licznych 
jezior i rozległych lasów malowniczej Suwalszczyzny. 

 Metropolis® 
Design 
Hotel***

W Krakowie puls nowoczesnego 
miasta spotyka się z  tradycją 

wielu wieków. Metropolis® Design 
Hotel mieści się w samym jego sercu, 
tuż obok malowniczego Zamku Kró-
lewskiego na Wawelu. Zaledwie kil-
kuminutowy spacer magicznymi 
uliczkami miasta doprowadzi Cię do 
najpiękniejszych miejsc Krakowa, ta-
kich jak Rynek Główny, Bulwary Wi-
ślane czy Kazimierz. Do dyspozycji 
gości jest 60 nowoczesnych i przytul-
nych pokoi, w tym jeden wyjątkowy 
apartament Metropolis OVERSIZE 
SUITE, który cieszy oczy pełnym 
słońca wnętrzem i panoramicznym 
widokiem na miasto. W jego sypialni 
czeka na Ciebie wspaniała wanna 
z hydromasażem.

Kraków to prężnie rozwijający się ośrodek biznesu 
i kultury. Nowoczesne centrum konferencyjne w hotelu 
o łącznej powierzchni ponad 220m2 z możliwością 
podziału na 3 niezależne sale, tworzy idealną przestrzeń 
do organizacji różnego rodzaju spotkań fi rmowych, 
m.in.: konferencji, szkoleń, warsztatów.

 Redyk Ski&Relax***

Obiekt został wybudowany w stylu zakopiańskim, łącząc w sobie tradycję 
z nowoczesnością. Naturalne materiały użyte do jego budowy, takie jak 

kamień i drewno, doskonale oddają klimat górski.
Swoim gościom hotel oferuje 21 komfortowo urządzonych pokoi z klimaty-
zacją (prawie wszystkie z balkonem i pięknym widokiem na Tatry), restaura-
cję z drink barem, SPA, gabinet odnowy biologicznej, pokój zabaw dla dzieci 
oraz salę konferencyjną na 70 osób. Obok budynku znajduje się plac zabaw dla 
dzieci, miejsce na ognisko i wypożyczalnia rowerów.

Z czym kojarzy się Redyk? Przede wszystkim z ciszą, 
relaksem i z zapierającymi dech w piersiach widokami na 

Tatry. Tutaj odpoczniesz od hałasu, jaki oferuje codzienne 
życie, będąc jednocześnie blisko Zakopanego.
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Dwór Elizy

W Dworze Elizy na gości czeka 54 luksusowo urządzonych pokoi oraz ele-
ganckie apartamenty. Doskonałe warunki i urocza lokalizacja hotelu 

w Kotlinie Kłodzkiej sprawią, że Dwór Elizy zapisze się w Państwa pamięci jako 
hotel, do którego warto wracać. Hotel oferuje szeroką gamę usług: Centrum 
Profesjonalnej Odnowy Biologicznej (Centrum SPA, Centrum Kosmetyczne, 
Centrum Rehabilitacyjne), basen, sauny, restaurację, w której serwowane są wy-
kwintne dania kuchni europejskiej oraz kawiarnię-cukiernię, która osłodzi Pań-
stwu pobyt wytwarzanymi na miejscu łakociami.

Kompleks nawiązuje do regionalnego charakteru lokalizacji, którego punk-
tem wyjścia było oryginalne siedlisko wiejskie malowniczo położone wśród 

wzgórz Pojezierza Brodnickiego. Unikalna architektura resortu umiejętnie łą-
czy w sobie trzy elementy: historyczną architekturę z elementami stylu pru-
skiego, specyfi czny klimat świata ETNO i nowoczesne rozwiązania techniczne. 
W skład resortu wchodzą dwa kompleksy hotelowe: Winnica I oraz Winnica II. 
Dodatkowo zapraszamy do Osady składającej się z trzech w pełni odrestauro-
wanych, komfortowych chat oraz absolutnie wyjątkowej Chaty SPA.

Głęboczek Vine Resort & SPA

Zespołowi SPA Medical Dwór Elizy 
przyświeca troska o spełnianie pragnień 
gości. Zapewnia on spokojną atmosferę, 
piękne krajobrazy okolicy, pełen pakiet 

usług, dobre samopoczucie i rozsądne ceny.

Wokół hotelu rozpościera się 
malownicza winnica - nie bez powodu 

to właśnie wino jest elementem nazwy 
obiektu. Oprócz organizowanych 
regularnie Akademii Wina goście 

korzystać mogą z unikalnego Vine SPA.

Pałac Romantyczny w Turznie k. To-
runia wraz z  otaczającym go Par-

kiem został wybudowany w II połowie  
XIX wieku. Obiekt w  stylu eklektycz-
nym w  całości zaprojektował wybitny 
włoski architekt Henryk Marconi. Od 
zamierzchłych czasów zamieszkiwały 
go znamienite polskie rody. Pałac był 
ostoją patriotyzmu i  polskiej tradycji. 
Gościły tu znakomite osobistości: Fry-
deryk Chopin, Artur Zawisza Czarny, 
gen. Józef Haller. W  2007  r. zabyt-
kowy Pałac wraz z  otaczającym go 
parkiem został zakupiony przez obec-
nych właścicieli, którzy zmienili jego 
funkcję na hotelową. 14 lutego 2012 r. 
w Święto Zakochanych nastąpiło uro-
czyste otwarcie kompleksu hotelowo 

–  konferencyjnego pod nazwą Pałac 
Romantyczny w Turznie.

Pałac Romantyczny w Turznie

Konsekwencją prac Henryka 
Marconiego jest zaprojektowany 

w stylu angielskim 16 ha park 
otaczający Hotel. Do Pałacu 
prowadzi klimatyczna Aleja 

Kasztanowa, na początku 
której znajduje się efektowna 

Brama Wjazdowa składająca się 
z dwóch fi larów zwieńczonych 

rzeźbami turów – nawiązujących 
do nazwy wsi.
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Jest tylko jedno takie miejsce na ziemi…, gdzie 
historia, przyroda i  współczesność tworzą har-

monijną całość.   Hotel i  SPA Pałac Staniszów usy-
tuowane jest w  jednym z piękniejszych barokowych 
założeń pałacowo –  parkowych na Dolnym Śląsku. 
Pieczołowicie odrestaurowane wnętrza dawnej sie-
dziby arystokratycznej, angielski park krajobrazowy 
z alejami spacerowymi i  stawami, indywidualny wy-

strój pokoi hotelowych, wykwintna kuchnia i ciepła, 
rodzinna atmosfera to cechy wyróżniające Hotel i SPA 
Pałac Staniszów. Obiekt został uznany przez konserwa-
torów zabytków za jeden z najlepiej odrestaurowanych 
pałaców w Polsce, jest laureatem wielu prestiżowych 
nagród. Położony jest w  bezpośrednim sąsiedztwie 
górskich kurortów (Karpacz, Szklarska Poręba) i 6 km 
od Jeleniej Góry.

Holistyczne SPA Pałacu Staniszów to nie tylko zaskakujące 
swoją przytulnością wnętrza dawnego spichlerza, ale 

również profesjonalny zespół terapeutów wykorzystujący 
najwyższej jakości kosmetyki naturalne. Wizyta w SPA 

Pałacu Staniszów pozwoli przenieść się w atmosferę 
dawnej siedziby arystokratycznej, da chwile ukojenia 

i satysfakcję ze skuteczności wybranych zabiegów 
z bogatej i niespotykanej gdzie indziej oferty SPA Menu.

Stylowe wnętrza i  bogata historia Pałacu Wiechlice, 
w którym rezydowały wojska pruskie, carskie oraz fran-

cuskie z Napoleonem na czele, stanowią dziś o unikalno-
ści tego ośrodka na mapie polskich atrakcji turystycznych.
Pałac Wiechlice łączy w sobie historyczny urok z nowocze-
snym, ekologicznym luksusem, który będzie towarzyszył 
Państwu podczas wypoczynku, pobytu w SPA & Well-
ness czy na konferencji. W połączeniu klasycznej elegancji 

ze współczesnymi udogodnieniami, Pałac Wiechlice staje 
się przystanią dla szukających wypoczynku podróżników 
oraz ludzi biznesu. Tradycyjna polska gościnność wyróż-
nia nas spośród innych obiektów w Polsce. Uhonorowany 
w 2012 r. tytułem Lubuskiej Perły Turystycznej nasz XVIII 

–wieczny kompleks pałacowy – został odbudowany i zrewi-
talizowany pod okiem konserwatora zabytków w ramach 
dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pałac Wiechlice

fot. Karol Budrewicz 

Hotel i SPA Pałac Staniszów

W otoczeniu czystego środowiska, inspirowani mnóstwem 
atrakcji w każdym sezonie goście mogą rozpocząć dzień 
porannym spacerem bądź udać się na zorganizowane przez 
fachowców zajęcia z fi tnessu, zniknąć w zaciszu 1ha winnicy 
z 4000 sadzonek lub powędkować w stawie. 

R
ynek hotelowy w  Polsce ro-
śnie w siłę. W kraju działają już 
ich tysiące, a każdego roku po-

wstaje przynajmniej kilkadziesiąt no-
wych. Duża konkurencja sprawia, że 
przetrwają tylko te, które będą po-
trafi ły zaskoczyć klientów, zapropo-
nować im coś unikalnego. – Pomysł 
na stworzenie studia nagrań w hotelu 
to dosłowna realizacja hasła „ibis. tu 
mieszka muzyka”. Nie od dzisiaj wia-
domo, że hotele i muzyka są ze sobą 
połączone. Muzycy nocują w  nich 
podczas tras koncertowych i różnego 
rodzaju występów. Hotele wielokrot-

nie przyczyniły się do powstawania 
nowych utworów muzycznych, in-
spirowały muzyków –  podkreśla 
w rozmowie z agencją informacyjną 
Newseria Biznes, Hanna Bernakie-
wicz, segment manager hoteli ibis na 
Europę Wschodnią z  grupy hotelo-
wej Orbis.
Raport Colliers International wska-
zuje, że na koniec 2016 roku na 
rynku w  Polsce działało ponad 2,6 
tys. hoteli dysponujących 128 tys. po-
koi i  255 tys. miejsc noclegowych. 
Dane fi rmy STR Global wskazują, 
że wskaźnik przychodu na każdy do-

stępny pokój wzrósł o 11 proc. i był to 
jeden z najlepszych wyników w Eu-
ropie. Na wysokim poziomie, utrzy-
muje się też średnioroczne obłożenie 
pokoi hotelowych. Sukces odnoszą 
te hotele, które są w stanie zapewnić 
gości dodatkowe atrakcje. – Dzięki 
temu, że coraz więcej hoteli zmie-
nia się pod kątem klientów i podróż-
ników i wie, że lubimy odpoczywać 
nie tylko w ciszy, ale także przy mu-
zyce, w hotelach pojawiają się coraz 
lepsze zestawy nagłaśniające, stereo-
foniczne super zestawy, przy których 
naprawdę można odpocząć – przeko-

nuje Michał Cessanis z National Geo-
graphic Traveler. – Taka inicjatywa 
polegająca na tym, że studio nagrań 
powstaje na terenie hotelu, jest bar-
dzo dobrym pomysłem. Wiem to po 
sobie, gdy podróżuję i jestem w tra-

sie, dużo komponuję, piszę dużo mu-
zyki i dobrze jest mieć profesjonalne 
miejsce pod ręką, gdzie można to za-
rejestrować, utrwalić i  dodatkowo 
przebywać w komfortowych warun-
kach – ocenia Sarsa, wokalistka. 

Grunt to się wyróżnić


