
BIZNES RAPORT 18–24 listopada 2016 r.

GAZETA FINANSOWA

2727

HOTEL 
ROKU
2016

L
ubicie Państwo podczas dłuższych bądź krótszych 

wyjazdów, urlopów, spotkań służbowych, po 

aktywnym, wyczerpującym dniu znaleźć się w hotelu, 

który gwarantuje Wam relaks, niczym niezmącone 

poczucie, że jesteście tu, gdzie powinniście być? 

Gwarantują to bez wątpienia obiekty, które znalazły się na 

liście przygotowanej wspólnie przez redakcję miesięcznika 

„Home&Market” i tygodnika „Gazeta Finansowa”.  

Hotel Roku 2016 to zestawienie, w którym znalazły się hotele 

pięcio-, cztero- i trzygwiazdkowe oraz hotele butikowe. Ich 

standard, zakres oferowanych przez nie usług i poziom 

obsługi gwarantują, że nawet najbardziej wymagający 

Gość poczuje się w nich usatysfakcjonowany, odpocznie 

bądź znajdzie warunki do pracy. Szukając miejsca dla siebie, 

a także dla swoich bliskich, na pewno znajdziecie je Państwo 

w prezentowanych przez nas hotelach. 
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biekt mieści się w za-
cisznej i zielonej 
dzielnicy Wrocławia, 
w odległości 10 mi-
nut od centrum. Jedy-
nie w 4 minuty pieszo 

można dotrzeć do Hali Stulecia, 
Parku Szczytnickiego, Centrum 
Kongresowego i wyjątkowego 
w tym regionie Afrykarium. 
Grape Hotel oferuje 13 unika-
towo zaaranżowanych pokoi, 
które charakterem i designem 
przypominają i utożsamiają się 
z najbardziej znanymi regionami 
winnymi z Europy i ze świata. 
Motywy dekoracyjne hotelu i re-
stauracji Grape nawiązują do te-
matyki winnic i winnej latorośli. 
Ciekawie zaprojektowane de-
tale nadają temu miejscu uni-
kalny charakter. Grape Hotel 
to pierwszy w Polsce i w Euro-
pie obiekt z pierwszą na świecie 
Biblioteką Wina, której sys-
tem opiera się na trzech kryte-
riach: Smakach Natury, Miłości 
i Luksusu. 

Grape Hotel & Restaurant*****

Wrocław

ięciogwiazdkowy hotel 
mieści się w murach XVI- 

-wiecznego Pałacu Pryma-
sowskiego usytuowanego 
na warszawskim Starym 

Mieście. Pałac powstał z inicja-
tywy biskupa płockiego i do 1795 

roku pełnił funkcję siedziby pry-
masów. Obecnie zabytkowe mury 
Pałacu otwarte są dla gości Hotelu 
Bellotto, a także służą do celów 
wystawienniczo-konferencyjnych. 
Na gości hotelu czeka dwadzie-
ścia ekskluzywnych pokoi i apar-

tamentów. Każdy urządzony jest 
z dużą dbałością o szczegóły, tak 
by jak najlepiej oddawał klimat 
zabytkowego miejsca. Wolny czas 
goście mogą spędzić w znakomi-
tej restauracji Focaccia Ristorante, 
kawiarni Miodowa Cafe, Lobby 

Hotel Bellotto
Warszawa

Barze lub klimatycznej Sali Ko-
minkowej. Do ich dyspozy-
cji jest ponadto Strefa Relaksu 
z saunami, gabinetem masażu 
oraz siłownią. Hotel Bellotto 
posiada obszerny parking dla 
gości. Na terenie całego hotelu 
można korzystać z bezpłatnego 

internetu, dzięki szybkiej sieci 
Wi-Fi. Część reprezentacyjna 
hotelu usytuowana jest na par-
terze budynku – tutaj znajdują 
się unikatowe sale pałacowe. Tu 
można również poczuć atmos-
ferę oryginalnej XVI-wiecznej 
Piwnicy.
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Hotel Litvor *****

Zakopane

otel Litwor to wyjąt-
kowe miejsce o kame-
ralnym i luksusowym 
charakterze. Jako pierw-
szy hotel w Zakopa-

nem został odznaczony pięcioma 
gwiazdkami, co dowodzi wyso-
kiej klasy usług w nim świadczo-
nych. Nazwa hotelu pochodzi 
od rośliny Arcydzięgiel Litwor 
(łac. Angelica archangelica), która 
ma niezwykłe właściwości lecz-
nicze i jest nieocenionym surow-
cem dla wielu zielarzy. W Tatrach 
wiele nazw pochodzi właśnie od 
tej rośliny – Litworowy Staw czy 
Litworowa Dolina, a w góralskich 
domach nalewka z Litworu trak-
towana jest jako królowa nale-
wek. Hotel Litwor charakteryzuje 
wyjątkowe położenie. Znajdu-
jemy się w bezpośrednim sąsiedz-
twie sławnego Zakopiańskiego 
deptaku – Krupówek oraz spo-
kojnego i pełnego zieleni Parku 
miejskiego. Taka lokalizacja jest 
idealna zarówno dla tych, któ-
rzy cenią sobie ciszę i spokój, jak 
i tych lubiących bliskość do cen-
trum miasta. Eleganckie, kom-
fortowe wnętrza, wyśmienita 
kuchnia, pomocna obsługa Ho-
telu Litwor to gwarancja udanego 
wypoczynku.

Hotel SPA Dr Irena Eris Polanica Zdrój***** 

Polanica Zdrój 

ierwszy pięciogwiazdkowy 
obiekt w przepięknym 
otoczeniu kurortu pola-
nickiego, stwarza jedyne 
w swoim rodzaju warunki 

do wypoczynku i odnowy biolo-
gicznej. Gwarantuje komfort po-
bytu we wspaniałych pokojach 
i apartamentach, wyposażonych 
we wszelkie udogodnienia. Na 
sześciu kondygnacjach rozmiesz-
czono ekskluzywne atrakcje, któ-
rych jedynym celem jest relaks 
i przyjemność dla gości. Wodnego 

odprężenia dostarczy Centrum 
Spa z kompleksem saun, jacuzzi 
oraz basenami. Kosmetyczny 
Instytut Dr Irena Eris oferuje 
szeroką gamę zabiegów pielęgna-
cyjnych i poprawiających wygląd, 
masaży, kuracji spa oraz zabiegów 
medycyny estetycznej. Hotel ofe-
ruje również całą gamę prozdro-
wotnych aktywności fizycznych, 
animacji dla dzieci, wyśmienitą 
i zdrową kuchnię. Wszystko to 
dla dobrego samopoczucia i zado-
wolenia gości.

H
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Reklama

Manor House SPA****  
– Pałac Odrowążów***** Chlewiska

ompleks pałacowo-par-
kowy Manor House SPA 
w Chlewiskach z pięcio-
gwiazdkowym Pałacem 
Odrowążów, klimatycz-

nym czterogwiazdkowym hotelem 
w zabytkowej Stajni Platera i Ter-
mach Zamkowych to urokliwe 
miejsce z dobrą energią, gdzie ko-
jące piękno natury urzeka najbar-

dziej wymagających. W stylowych 
wnętrzach można zaznać prawdzi-
wie królewskich snów, a ponadcza-
sowa elegancja arystokratycznych 
tradycji sprawiają, że czas tu zwal-
nia. W klimatycznym hotelu  
ManorHouse SPA można skorzy-
stać z energetycznych i holistycz-
nych zabiegów w Studiu Odnowy, 
zrelaksować się w Łaźniach Rzym-

skich oraz zanurzyć w bezchloro-
wym basenie z ożywioną wodą 
Grandera. Najwyższa jakość i stan-
dard usług zostały uhonorowane 
licznymi wyróżnieniami, m.in. mię-
dzynarodowymi nagrodami World 
Luxury Spa Awards w kategoriach: 
Luxury Wellness Spa i Luxury Ho-
tel Spa oraz prestiżowym tytułem 
Najlepsze Holistyczne Spa w Polsce.

K
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otel mieści się w zabyt-
kowym, pochodzącym 
z końca XIX wieku, bu-
dynku z elementami 
architektury mauretań-

skiej. Nazwa willi została zapoży-

czona od najpiękniejszego pałacu 
świata – hiszpańskiej Alhambry. 
Gruntowna renowacja hotelu za-
kończyła się latem 2015 r. Dziś 
Alhambra, z pietyzmem odrestau-
rowana, łączy historię z nowocze-

snością i otwiera swoje drzwi dla 
spragnionych aktywnego wypo-
czynku, rekreacji i wzmocnienia 
zdrowia. To komfortowy hotel, 
w którym każdy szczegół służy 
dobremu samopoczuciu i wygo-

dzie gości. Alhambra znajduje 
się w centrum Kotliny Kłodz-
kiej, krainy słynącej od wieków 
z uzdrawiającego klimatu, lecz-
niczych wód bijących z licznych 
źródeł oraz wielu atrakcji tury-

stycznych i niepowtarzalnej at-
mosfery sprzyjającej relaksowi. 
Bez wątpienia odnajdą tu Państwo 
swój ziemski raj i siódme niebo, 
jak o Alhambrze mawiali jej mau-
retańscy twórcy. 

Hotel Alhambra****  

Lądek Zdrój 

IBB Andersia  
Hotel Conference & SPA****

owoczesny obiekt usytu-
owany w centrum Pozna-
nia, zaledwie 10 minut 
spacerem od Międzyna-
rodowych Targów Po-

znańskich. Wszystkie pokoje 
wyposażone są komfortowo, m.in. 
w bezpłatne WiFi oraz przeszkloną 
łazienką z ogrzewaniem podłogo-
wym. Wszystkie są klimatyzowane 
i dźwiękoszczelne. W każdym z nich 

znajduje się sejf, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty oraz wygodny szez-
long ze stołem. Codziennie rano 
w hotelowej restauracji Flavoria po-
dawane jest śniadanie w formie bu-
fetu. Z kolei wieczorami restauracja 
ta serwuje dania kuchni polskiej 
i międzynarodowej. Bar w holu ofe-
ruje szeroki wybór win oraz drin-
ków. Goście mogą także skorzystać 
z obsługi pokoju. Obiekt IBB An-

dersia Hotel Conference Centre & 
SPA mieści centrum odnowy biolo-
gicznej z łaźnią parową i krytym ba-
senem. Goście mogą zrelaksować się 
w saunie lub poćwiczyć w dosko-
nale wyposażonym centrum fitness. 
Hotel położony jest naprzeciwko 
Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu 
Stary Browar, w odległości zaled-
wie 1 km od poznańskiego Zamku 
Cesarskiego. 

uksusowy czterogwiazd-
kowy hotel Belvedere 
położony jest w bezpośred-
nim sąsiedztwie Tatrzań-
skiego Parku Narodowego, 

przy jednej z najpiękniejszych do-
lin tatrzańskich – Dolinie Białego. 
Spacer do centrum Zakopanego 
zajmuje około 10 minut. Takie 
położenie hotelu gwarantuje re-
laks i wypoczynek. Hotel Spa 
w Zakopanem dysponuje 173 po-
kojami i apartamentami. Goście 
otrzymują możliwość wyboru po-
między klasycznymi, eleganc-
kimi wnętrzami nawiązującymi 

Hotel Belvedere Resort & SPA,  
Zakopane**** 

do estetyki dwudziestolecia mię-
dzywojennego a pomieszcze-
niami o stylistyce odwołującej 
się do architektury regionu. Ho-
tel dysponuje także czternastoma 
nowocześnie wyposażonymi, kli-
matyzowanymi salami konferen-
cyjnymi, które mieszczą do 700 

osób. Istnieje możliwość trans-
misji dźwięku i obrazu pomiędzy 
salami aż dla 1000 uczestników 
konferencji. Rodziny z dziećmi 
znajdują tutaj świetne warunki do 
odpoczynku i zabawy. Hotel Be-
lvedere przystosowany jest dla go-
ści niepełnosprawnych. 

H
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biekt położony jest 
w otulinie malowniczej 
góry Biały Kamień, za-
pewniając ciszę i spo-
kój oraz zniewalające 

widoki. To miejsce, które warto 
odwiedzić o każdej porze roku. 
Wiosną, latem i jesienią zachwyci 
nas piękno przyrody, szlaki tury-
styczne oraz trasy rowerowe, w tym 
ponad 80-kilometrowy Singl-
trek łączący Czechy i Polskę. Zimą 
Świeradów-Zdrój z najnowocze-
śniejszą w Polsce koleją gondolową 

staje się kurortem dla sympatyków 
białego szaleństwa. Goście docenili 
jakość obsługi i klimat w Białym 
Kamieniu, dzięki czemu hotel jest 
laureatem w prestiżowym konkur-
sie SPA Prestige Awards 2016 jako 
Najlepszy Hotel SPA & Wellness 
oraz Najlepsze Beauty SPA. Każdy 
pokój w hotelu wyposażony jest 
kompleksowo, a ponad 1000 m2 

Strefy SPA & Wellness położonej 
na poziomie +1, to wyjątkowa pro-
pozycja dla najbardziej wymagają-
cych gości. 

Hotel & Medi – SPA Biały Kamień, 
Świeradów-Zdrój****

Hotel Czarny Potok Resort & SPA****  
w Krynicy-Zdroju

otel usytuowany jest 
u podnóża Jaworzyny 
Krynickiej w najpięk-
niejszym uzdrowisku 
w Polsce. To doskonałe 

miejsce zarówno na rodzinny wy-

poczynek, jak i organizację konfe-
rencji i bankietów. Obiekt oferuje 
237 pokoi i apartamentów za-
pewniających komfortowy nocleg, 
trzy restauracje, centrum Well-
ness & SPA ze strefą VIP oraz naj-

większe centrum konferencyjne 
w regionie. Na terenie hotelu 
znajduje się amfiteatr dla 1000 
osób, a także chata grillowa. Po-
koje zaprojektowano w sposób 
idealnie harmonizujący nowo-

czesny design z wygodą. Hotel 
cenią rodziny z dziećmi. Codzien-
nie w restauracji czekają na naj-
młodszych dania, które uwielbiają, 
a po pysznym jedzeniu Kids Club 

– sala zabaw wyposażona w la-

birynt z tunelami, trampoliną 
i gadżetami.
Jedną z dodatkowych atrakcji jest 
przepływający przez teren hotelu po-
tok, którego szum przypomina o bli-
skości natury.

O
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Ferie w górach
od 175 zł/os/dzień

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

50 zł
do wykorzystania w spa przy

rezerwacji pakietu Ferie w Górach

Reklama

SPA & WELLNESS HOTEL DIAMENT USTROŃ****  
Hotel Diament***

najdziesz tu to, co najlep-
sze: odpoczynek, górski 
klimat i niepowtarzalne wi-
doki urokliwych zakątków 
Beskidu Śląskiego. Zaletą 

kompleksu hotelowego jest dosko-
nała lokalizacja – w samym sercu 
uzdrowiskowej okolicy, niedaleko 
od centrum miasta, w bezpośred-
niej bliskości licznych tras rowe-
rowych i spacerowych. Atrakcje 

turystyczne i piękne Beskidy czekają 
tu gości o każdej porze roku. Od-
prężysz się tu, korzystając z niezwy-
kłej bliskości przyrody, zrelaksujesz 
się w hotelowym SPA i spędzisz nie-
zapomniane chwile z całą rodziną. 
Kompleks hotelowy składa się 
z dwóch skrzydeł, w których miesz-
czą się nowoczesne, komfortowe 
pokoje oraz wspólnej recepcji, re-
stauracji i Strefy SPA & Wellness.

Z
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otel ulokowany jest przy 
głównej arterii, prowa-
dzącej do centrum ku-
rortu górskiego. Na cele 
turystyczne zaadaptowany 

został budynek z 1905 roku, zapro-
jektowany przez Eugeniusza Weso-
łowskiego dla Marii Budziszewskiej, 
pierwszej właścicielki oraz fundatorki 
obiektu. Nazwa hotelu zaczerpnięta 
została od jej pseudonimu artystycz-
nego. Współcześnie budynek łączy 

piękną, historyczną elewację z wy-
jątkowo nowoczesnym – pod kątem 
wyposażenia – wnętrzem. Styl utrzy-
many w przestrzeniach obiektu na-
wiązuje do klasycznego wystroju, 
jednak zadbano o ich funkcjonal-
ność, wprowadzając liczne, nowo-
czesne udogodnienia. W ten sposób 
udało połączyć się piękną formę ar-
chitektoniczną, barwną tradycję 
z wysokimi oczekiwaniami wyma-
gających gości. 

Grand Hotel****  
Stamary, Zakopane

otel położony w ma-
lowniczym Beskidzie 
Sądeckim, to wyjąt-
kowe miejsce, dosko-
nale przystosowane do 

wypoczynku z dala od wielko-
miejskiego zgiełku. Eleganckie 
wnętrza o wysokim standardzie 
sprawiają, że goście czują się tu 
komfortowo, a wspaniałe gór-
skie krajobrazy rozpościerające się 
za oknami zapewniają niezapo-
mniane wrażenia. Krystalicznie 

czyste powietrze sprzyja rodzin-
nemu wypoczynkowi w górach, 
uprawianiu sportów i aktywnej 
turystyce. Goście hotelu mogą ko-
rzystać z licznych atrakcji, które 
w pełni pozwolą zagospodarować 
wolny czas. Wytworna restaura-
cja „Klimek”, wewnętrzny – naj-
większy w regionie – aquapark 
oraz szeroki pakiet usług SPA & 
Wellness to tylko niektóre z przy-
jemności, jakie czekają na gości 
podczas pobytu.

Hotel Klimek**** SPA,  
Muszyna

H
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biekt przepełniony kli-
matem wszechobecnego 
luksusu, który swoje 
malownicze położenie 
zawdzięcza długiemu pa-

smu Beskidu Żywieckiego.  Oko-
lica Wisły, Szczyrku, Korbielowa 
i Żywca jest pełna pięknej przyrody, 
która sprzyja wypoczynkowi. Hotel 
Żywiecki Medical Spa&Sport zo-
stał zaprojektowany tak, by tuż po 
przekroczeniu jego progu poczuć 
atmosferę relaksu na najwyższym, 
światowym poziomie. Utrzymany 
w unikalnym, rustykalnym stylu 
doskonale komponuje się z oko-
liczną naturą. Wszystkie pokoje 

Reklama

Hotel Prezydent****  
Medical SPA & Wellness, Krynica Zdrój

otel zlokalizowany jest 
w centrum „Perły Pol-
skich Uzdrowisk”, tuż 
u podnóża Góry Parko-
wej przy słynnym Kry-

nickim Deptaku. Tradycja Hotelu 
Prezydent sięga aż 1931 roku, kiedy 

to prezydent RP Ignacy Mościcki 
zakochał się w Krynicy i podjął de-
cyzję o budowie Willi Prezydenc-
kiej. Obecnie hotel dysponuje 179 
miejscami w 60 komfortowych, 
przestronnych i klimatyzowa-
nych pokojach oraz w 6 aparta-

mentach. Hotel posiada Centrum 
Szkoleniowo-Konferencyjne, sty-
lową Restaurację Magnolia serwu-
jącą specjały kuchni regionalnej, 
profesjonalny Club Muzyczny Jac-
k’s Place oraz Ambasadę Zdrowia 
i Urody SPA.

HOTEL ROKU

Hotel Żywiecki Medical Spa&Sport **** 
Przyłęków

wyposażone są w wyjątkowe ele-
ganckie meble z drewna dębu chi-
lijskiego. To kompozycja z litego 
drewna z lekką dozą surowości wy-
konana ręcznie przez najlepszych 
stolarzy. Dla maksymalnego kom-

fortu gości zastosowane tu zostały 
najwyższej jakości materiały. Pościel 
wykonana została z naturalnego 
materiału, jakim jest włókno otrzy-
mywane z esencji eukaliptusowej. 
Posiada właściwości antyalergiczne.

H
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owo wybudowany 
obiekt usytuowany mię-
dzy starymi kamieni-
cami spokojnej i cichej 
ulicy we Wrzeszczu. Wy-

godna lokalizacja umożliwia 
szybki i prosty dojazd samocho-
dem lub komunikacją miejską 
do wszystkich ważnych miejsc 

w Trójmieście. Tuż obok hotelu 
znajduje się Gdański Uniwersy-
tet Medyczny, dalej Multikino 
i Opera Bałtycka, stadion PGE 
ARENA około 3,5 km. Nieda-
leko biegnie ścieżka rowerowa, 
którą dotrzecie aż do Sopotu. Po-
dróż do Galerii Bałtyckiej zajmie 
kilka minut.

Hotel Impresja*** 
Gdańsk

Cottonina Villa & Mineral SPA Resort ***

Świeradów-Zdrój
yjątkowy obiekt znaj-
dujący się w sercu 
Gór Izerskich, zloka-
lizowany w uzdrowi-
skowej miejscowości 

Świeradów-Zdrój. To idealne miej-
sce dla osób, które pragną odnowić 
swoje siły witalne poprzez połącze-
nie pielęgnacyjnych zabiegów SPA 
z aktywnym wypoczynkiem w gó-
rach. Powstanie Cottoniny za-
inspirowane było historią Willi 
Fabrykanta, pięknego XIX-wiecz-
nego budynku, który był niegdyś 
częścią fabryki bawełny. Aktualna 
nazwa obiektu to swoisty ukłon 
w stronę przeszłości i chęć ocalenia 
od zapomnienia części lokalnej hi-
storii. Obecnie Cottoninę tworzy 
kompleks budynków, które zachwy-
cają zaciszną, pełną relaksującego 
spokoju i elegancji atmosferą. Świe-
cąca nowym blaskiem Cottonina 
to zachęta do odkrycia uroków Gór 
Izerskich, które onieśmielają podróż-
nych bogactwem natury.
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otel Polanica Resort&Spa 
położony jest w Pola-
nicy-Zdroju, miejsco-
wości o bogatej tradycji 
uzdrowiskowej. Malow-

nicze położenie, zrewitalizowany 
Park Zdrojowy, słynny deptak 
oraz bliskość wielu atrakcji Ziemi 
Kłodzkiej są gwarancją udanego 
wypoczynku. Hotel udostępnia 
gościom 95 komfortowych po-
koi, w większości posiadających bal-
kony. Kulinarne potrzeby można 
zaspokoić w przestronnej restaura-
cji, obok której znajduje się Lobby 

oraz Centrum Konferencyjne. Peł-
nowymiarowy basen w Parku Wod-
nym wyróżnia obiekt wśród innych 
miejsc noclegowych w okolicy. 
Z myślą o gościach stworzona zo-
stała też strefa z masażerami i gej-
zerami, płytka strefa dla dzieci ze 
zjeżdżalnią w kształcie Słonika, ja-
cuzzi oraz strefą saun- łaźnia pa-
rowa, sauna sucha oraz saunarium. 
Na gości ceniących aktywność fi-
zyczną czeka siłownia wyposażona 
w sprzęt typu cardio i wolne ciężary 
oraz kryta hala sportowa z wielo-
funkcyjnym boiskiem.

Hotel Polanica 
Resort &SPA***

Hotel Senator***  
Starachowice

otel Senator to nie tylko 
komfortowe i pięknie urzą-
dzone pokoje, ale też hotel 
SPA oraz nowocześnie wy-
posażone centrum konfe-

rencyjne, w którym znaleźć można 
przestronne sale konferencyjne. Do 
dyspozycji gości jest także Cen-

trum Termalne, sala do bowlingu 
oraz klub muzyczny. Po intensywnie 
spędzonym dniu warto odwiedzić 
Dream Spa, oferujące bogate tera-
pie relaksujące oraz zabiegi rewitali-
zujące. Wszyscy ceniący doskonałą 
kuchnię znajdą coś dla siebie w ho-
telowej restauracji.

H
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Dolina Charlotty Resort & Spa 
Strzelinko 

ferujący znakomitą loka-
lizację w nad brzegiem 
jeziora w otoczeniu pięk-
nych krajobrazów, a także 
stylowe wnętrza i wspa-

niałe zaplecze rekreacyjne, hotel 
Dolina Charlotty Resort & Spa za-
pewnia znakomity, relaksujący wy-
poczynek w bajkowej atmosferze. 
Pokoje i apartamenty w hotelu Do-
lina Charlotty Resort & SPA zostały 
komfortowo wyposażone i ele-
gancko urządzone przy użyciu ręcz-
nie robionych mebli, ceglanych ścian 
oraz delikatnych tkanin. Cechą wy-
różniającą hotel Dolina Charlotty 
jest jego wspaniałe centrum SPA 
i odnowy biologicznej. Ze znajdu-
jącego się w nim basenu podziwiać 
można wspaniałe widoki, a pokryte 
freskami ściany i sufity nadają wnę-
trzom wytwornego uroku. Do dys-

pozycji gości są także suche i parowe 
sauny oraz gabinet masażu.
Z wybudowanej na jeziorze restaura-
cji można podziwiać widoki na prze-

piękne okolice. Hotel usytuowany 
jest w połowie drogi pomiędzy Słup-
skiem a Ustką, nad wybrzeżem Mo-
rza Bałtyckiego. 

otel łączy w sobie ciszę 
oraz komfort rodzinnego 
pensjonatu z nowoczesną 
infrastrukturą. W ofer-
cie znajduje się 18 pokoi 

w dwóch standardach wyposaże-
nia oraz trzypokojowy, elegancki 
apartament. Wszystko utrzy-
mane w brytyjskim klimacie z lat 
20. Wszyscy, którzy myślą o zor-
ganizowaniu imprez okoliczno-
ściowych w Łodzi powinni się 
poważnie zastanowić, czy nie le-
piej spędzić chwili poza miastem 
i odetchnąć na łonie natury. Te-
ren Stacji Nowa Gdynia jest 
ogrodzony, a obszerny parking 

monitorowany, dlatego goście nie 
muszą się martwić o swój spo-
kój podczas pobytu. Każdy pokój 
jest kompleksowo wyposażony 
w infrastrukturę multimedialną. 
Hotelowi goście mają także bez-
płatny dostęp do szerokopasmo-
wego Internetu. W cenie noclegu 
do dyspozycji gości jest bufet 
śniadaniowy, a ponadto możli-
wość korzystania z centrum spor-
towo-rekreacyjnego Stacji Nowa 
Gdynia. W cenę pobytu jest wli-
czone wejście do Aqauparku (bez 
limitu),  jedno wejście do sauny 
i strefy 360 Fit Zone oraz wejście 
dla dzieci do strefy Kid Zone.

Hotel Stacja Nowa Gdynia***

Zgierz H
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Dwór Elizy, Długopole Zdrój 

zeka tu na gości 51 luk-
susowo urządzonych 
pokoi oraz eleganckie 
apartamenty. Dosko-
nałe warunki i niezwy-
kle urocza lokalizacja 

hotelu w Kotlinie Kłodzkiej spra-
wią, że Dwór Elizy zapisze się 
w Państwa pamięci jako hotel, do 
którego warto wracać. Personel 

Dworu Elizy dokłada wszelkich 
starań, aby goście czuli się u nich 
rozpieszczani. Dlatego oferuje sze-
roką gamę usług: Centrum Pro-
fesjonalnej Odnowy Biologicznej 
i Profilaktyki Chorób Cywiliza-
cyjnych (Centrum SPA, Centrum 
Kosmetyczne, Centrum Rehabi-
litacyjne), basen, sauny, restaura-
cję, w której serwuje wykwintne 

dania kuchni europejskiej oraz 
kawiarnię-cukiernię, która osło-
dzi pobyt wytwarzanymi na miej-
scu łakociami. Zespołowi SPA 
Medical Dwór Elizy przyświeca 
troska o spełnianie pragnień go-
ści. Zapewnia spokojną atmosferę, 
piękne krajobrazy okolicy, pełen 
pakiet usług, dobre samopoczucie 
i rozsądne ceny. 

chowana w sercu Puszczy 
Piskiej oaza spokoju i przy-
rody, w której można od-
sapnąć od zgiełku świata. To 
500 metrów linii brzegowej 

pierwszej klasy czystości jeziora Brzo-
zolasek z takimi rybami jak: okoń, 
płoć, szczupak czy leszcz. To 10 hek-
tarów terenu z przestrzennie rozpla-
nowaną infrastrukturą – by każdy 
znalazł swoje miejsce. Jabłoń ma tyle 
oblicz co pór roku. Latem zachwy-
cisz się kolorami, prywatną plażą, 
5 pomostami. Skorzystasz z kaja-
ków, rowerów wodnych, łódek, sup 

– ów. Wypożyczysz rower górski i ru-
szysz jedną z wielu malowniczych 
tras rowerowych. Zimą przysiądziesz 
przy kominku z książką w rękach. 
Wsiądziesz w sanie, weźmiesz udział 
w kuligu, który zakończy się pie-
czeniem prosiaka i testowaniem do-
mowych nalewek. Wepniesz narty 
biegowe i przejedziesz się specjalnie 
przygotowanymi trasami biegowymi. 
Włożysz łyżwy i pojeździsz po za-
marzniętym jeziorze. A po fizycznym 
wysiłku wypoczniesz w komfortowo 
wyposażonych pokojach, zrelaksujesz 
się w strefie SPA i ucieszysz podnie-
bienie w Restauracji Imbirowy Sad.

Jabłoń Lake Resort,  
Jabłoń

BOUTIQUE
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Pałac Staniszów, Staniszów

VIII-wieczny zespół pała-
cowo-parkowy przywró-
cony do dawnej świetności 
dzięki wysiłkowi i pracy 
właścicieli Agaty i Wa-

cława Dzidów. Rodzinny charak-
ter przedsięwzięcia, jak również 
profesjonalny zespół pracowników 
przyczyniły się do tego, że w zruj-
nowanych murach pałacu udało 

się stworzyć miejsce magiczne. Go-
ścinna atmosfera domu Państwa 
Dzidów oraz życzliwy personel za-
pewnią udany wypoczynek nawet 
najbardziej wymagającym klientom. 
Historyczny charakter wnętrz, ob-
razy, stylowe meble, angielskie tka-
niny, dywany, zachowane elementy 
snycerki (parkiety, boazerie) oraz 
kamieniarki (kominki, posadzki) 

tworzą niezwykły klimat daw-
nej siedziby arystokratycznej. Pa-
łac Staniszów w lutym 2012 r. został 
uznany przez Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego Pomnikiem 
Historii. Tym samym został włą-
czony do elitarnego grona zabytków 
o szczególnej wartości historycznej, 
które stanowią dziedzictwo kultu-
rowe Polski.

Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel & SPA, 
Gola Dzierżoniowska 

o ekologiczne i eksklu-
zywne miejsce wypoczynku 
dla wyjątkowych gości. Za-
chwyca niepowtarzalną at-
mosferą XVI-wiecznego, 

renesansowego zamku, w któ-

rym zabytkowe wnętrza urządzono 
w nowoczesnym stylu. W zabytko-
wych wnętrzach Uroczyska Sied-
miu Stawów mieści się pierwsze 
w Polsce wzorcowe SPA by L’Oc-
citane, niedaleko Dzierżoniowa 

pod Wrocławiem – stworzone we 
współpracy z renomowaną francu-
ską marką kosmetyczną L’Occitane. 
W Uroczysku Siedmiu Stawów 
każdy znajdzie odpowiednią dla sie-
bie formę wypoczynku, wykwintną 

i zdrową kuchnię, a przyroda i nie-
zwykła atmosfera zapewnią praw-
dziwy relaks. Stylowe wnętrza 
i ekskluzywne gabinety SPA to gwa-
rancja luksusowego wypoczynku. 
Dodatkowym atutem Uroczyska 

Siedmiu Stawów jest jego dogodne 
położenie – zaledwie 40 minut 
na południe od Wrocławia. Hotel 
w zamku znajduje się w miejscowo-
ści Gola Dzierżoniowska, w okoli-
cach Niemczy i Dzierżoniowa.

BOUTIQUE
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Niebanalne wnętrza, zindywidualizo-
wana obsługa, dobra lokalizacja – to 
cechy, które wyróżniają hotele buti-
kowe na tle innych miejsc oferują-
cych noclegi. Są one przeznaczone dla 
wymagających, znających swoje po-
trzeby gości, którzy cenią sobie kom-
fort i jakość. Czy w Polsce jest miejsce 
na tego typu obiekty?

Czym jest hotel butikowy?
Hotele butikowe, zwane również 
designerskimi to niewielkie obiekty, 
posiadające zazwyczaj maksymal-
nie kilkadziesiąt pokoi. Znajdują 
się w  centrach dużych miast albo 
w  atrakcyjnych turystycznie punk-
tach. Cechą wyróżniającą hotele 
butikowe są   niebanalne, starannie 
dopracowane wnętrza. Często w ich 
aranżację angażują się znani archi-
tekci i projektanci. Tego typu lokale 
charakteryzuje obsługa, która zado-
woli nawet najbardziej wymagających 

–  znająca języki, wykwalifikowana 
oraz –  przede wszystkim –  z  indy-
widualnym podejściem do gościa. 
W hotelach butikowych przykłada się 
dużą wagę również do menu, które 
często jest starannie skomponowane 
i współgrające z całą wizją hotelu.

Jak to się zaczęło?
Za jeden z pierwszych obiektów tego 
rodzaju uznaje się 5-gwiazdkowy ho-
tel Blakes w Londynie. Został on za-
łożony przez pochodzącą z  Nowej 

Zelandii aktorkę i projektantkę, Ano-
uskę Hempel. Miejsce wyróżniało się 
niezwykłym wystrojem każdego z 47 
pokoi. W  pomieszczeniach można 
znaleźć niezwykłe artefakty groma-
dzone przez Anouskę podczas jej po-
dróży po świecie. W przestronnym 
barze serwowane są ekskluzywne, 
charakteryzujące się mieszanką kul-
tur potrawy. Hotel znany jest również 
z  dużej dyskrecji personelu, dzięki 
czemu jest on odwiedzany przez 
chroniące się przed paparazzi gwiazdy, 
takie jak Gwyneth Paltrow, Lindsay 
Lohan czy Kate Moss. Za korzystanie 
z uroków tego miejsca trzeba jednak 
zapłacić astronomiczne kwoty.
Osobą, która później z  sukcesem 
zastosowała tę formułę, był twórca 
słynnego Studia 54 – Ian Schrager. 
Wykorzystując swoje doświadcze-
nia z  prowadzenia nocnych klu-
bów, biznesmen założył, że tego 
typu obiekty powinny stać się rów-
nież miejscem spotkań, na co miały 
pozwalać otwarte lobby. Schrager 
przyjął również, że luksusowym wnę-
trzom powinny towarzyszyć możli-
wie przystępne ceny tzw. cheap chic. 
W 1984 roku zgodnie z  tą ideą po-
wstał pierwszy obiekt sieci Morgans 
Hotels, który szybko stał się niezwy-
kle popularny. Zachęcony sukcesem 
Scharger do pracy nad   kolejnymi 
projektami zaprosił francuskiego de-
signera Philippe’a Starcka. W wyniku 
ich kooperacji odnowiono i w 1990 

ponownie otwarto powstały 62 lata 
wcześniej obiekt – znany dziś na ca-
łym świecie Paramount Hotel. Dzia-
łania Schargera sprawiły, że tego typu 
obiekty szybko stały się modne na ca-
łym świecie.

A w Polsce?
Hotele butikowe już od kilku lat 
pojawiają się również w  Polsce. 
Tego typu obiekty możemy znaleźć 
we wszystkich większych polskich 
miastach, a także w niektórych ku-
rortach wypoczynkowych. Przy-
kładem wzorcowego hotelu 
butikowego w naszym kraju może 
być powstały w  ubiegłym roku   
Author Rooms. Autorskie wnętrza 
powstały dzięki kooperacji wielu ar-
tystów, którzy wykorzystując swoje 
umiejętności skomponowali ory-

ginalne, nietuzinkowe wnętrza. 
– Author Rooms  to połączenie tra-
dycji i nowoczesności. W zabytko-
wej, odrestaurowanej kamienicy 
stworzono nowoczesne wnętrza 
z  oryginalnymi, wykonywanymi 
na zamówienie meblami  – mówi 
Marcin Powierza z firmy Forbis De-
sign&Build, która odpowiadała za 
realizację projektu Mateusza Bau-
millera. –  Tego typu obiekty sta-
nowią idealne rozwiązanie dla osób, 
którym nie odpowiada szablonowe 
podejście do klientów, a z drugiej 
strony nie chcą nocować w hoste-
lach –  dodaje. W  hotelu zamiast 
telewizorów znajdują się książki 
w czterech językach. Goście mogą 
skorzystać również ze wspólnej 
kuchni oraz  salonu, w którym od-
bywają się projekcje filmów.

Czy to się opłaca?
Hotel butikowy, ze względu na 
swoją specyfikę, jest inwesty-
cją znacznie droższą i  bardziej 
ryzykowną niż obiekt sieciowy. Ko-
nieczne jest zastosowanie najwyższej 
jakości materiałów oraz skompo-
nowania wnętrz w bardzo przemy-
ślany sposób. Dobranie każdego 
z  elementów jest żmudną i  kosz-
tochłonną inwestycją. Zwraca się 
ona po stosunkowo długim czasie, 
dlatego jest to biznes dla prawdzi-
wych pasjonatów. Hotele butikowe 
jednak nie narzekają na brak gości 
i  przy dobrym koncepcie mogą 
przynosić znaczne zyski. Dlatego 
też –  na szczęście dla podróżują-
cych – w najbliższych latach będzie 
w  dalszym ciągu przybywać tego  
typu obiektów.

HOTEL BUTIKOWY – POMYSŁ NA BIZNES  
CZY FANABERIA PASJONATÓW?
Goście hotelowi już dawno przestali się zadowalać 
przeciętnością niezależnie od tego, czy do danego 
miejsca przyjeżdżają w celach biznesowych, czy też 
wypoczynkowych. Z myślą o podróżnych, którzy nie chcą 
meldować się w wyglądających tak samo sieciówkach 
powstają hotele butikowe.

Świąteczny peak eventowy
Grudzień to intensywny okres 
dla obiektów hotelowych i  kon-
ferencyjnych. W  tym okresie, aż 

32 proc. przedsiębiorstw w Polsce 
organizuje ostatnie wydarzenia fir-
mowe w roku. Podsumowania roku 
działalności i  spotkania gwiazd-
kowe z pracownikami to drugi co 
do wielkości peak konferencyjny 
i  tym samym ostatnia możliwość 
w danym roku na zwiększenie zy-
sku. Najważniejszymi faktorami 
przy organizacji takich wydarzeń 
jest cena (80 proc.), jakość kuchni 
oraz łatwość dojazdu do obiektu 
(po 48 proc.). Obiekty na ten okres 
przygotowują się z dużym wyprze-
dzeniem. Aż 45  proc. przedsię-
biorstw planuje takie wydarzenie 
z 1-3 miesięcznym wyprzedzeniem, 

co piąta (22 proc.) firma z aż pół-
rocznym wyprzedzeniem. W  tym 
czasie obiekty hotelowe muszą za-
istnieć w  miejscach, w  których 
poszukują ich klienci oraz przed-
stawić możliwie najlepiej sprofilo-
waną ofertę. Ponad 52 proc. firm 
wyszukuje ofert hotelowych za 
pomocą wyszukiwarek interneto-
wych. To właśnie promocja w sieci 
jest kluczem do sukcesu. Internet 
to obecnie najważniejsze medium, 
dzięki któremu firmy mogą porów-
nać oferty hoteli. Daje to obiektom 
hotelowym możliwość szerokiej 
promocji skierowanej do idealnie 
sprofilowanego Klienta. Dzisiejsza 
forma sprzedaży usług w sieci pro-
wadzona przez działy marketingu, 
reklamy, promocji i  PR. To pion 
promocji obiektów hotelowych. 
O jej sile świadczy skuteczność do-
tarcia do wybranej grupy docelowej 
i niższy koszt dotarcia, niż ma to 
miejsce za pośrednictwem tradycyj-
nych mediów, czy metod promocji. 

Planowanie eventu
Największą grupą przedsiębiorców 
planujących grudniowe wydarzenia 
firmowe są przedsiębiorstwa usłu-
gowe (44  proc.), firmy zajmujące 
się produkcją przemysłową stano-
wią 32 proc. przedsiębiorstw, a co 
czwarta firma zajmuje się handlem. 
Aż 58 proc. firm zatrudniających po-
wyżej 250 pracowników organizuje 
swoje spotkania firmowe w  obiek-
tach hotelowych. Analizując wyniki 
badania rynku usług hotelowo-kon-
ferencyjnych Hotelu Narvil łatwo 
dostrzec, że gwiazdkowe spotka-
nia firmowe wymagają dużych po-
wierzchni dla licznych grup, a także 
dają możliwość na spore zyski. Jed-
nak organizacja grudniowych wy-
darzeń świątecznych to nie jedyny 
cel obiektów hotelowych. Oprócz 
najwyższej jakości świadczonych 
usług ważne jest również zabiega-
nie o powrót klientów do obiektu 
przy okazji kolejnego wydarzenia. 
Przy obecnej szerokiej dostępności 

usług konferencyjnych firmy mają 
tendencję do organizowania wyda-
rzeń do trzech razy pod rząd w tym 
samym obiekcie. Dlatego tak ważne 
jest pierwsze wrażenie i ciągłe pod-
noszenie wysokiego standardu usług. 
Mimo iż internet obecnie wiedzie 
prym w promocji obiektów hotelo-
wych to w trakcie eventu, a także po 
jego zakończeniu niezwykle istotna 
jest praca działu sprzedaży aktyw-
nej. Nasze oferty zawsze są sprofilo-
wane pod danego klienta, a kontakt 

„face to face”, pozwala na budowanie 
trwałych relacji. Dzięki profesjonal-
nej obsłudze działu sprzedaży aktyw-
nej zwiększamy szanse na ponowne 
goszczenie danego klienta przy oka-
zji kolejnego wydarzenia. 

Badanie rynku usług hotelowo-konferencyjnych 

w Polsce zostało wykonane w I kwartale 2016 roku 

przez Instytut IBRiS na zlecenie Hotelu Narvil 

Conference & Spa na próbie 600 przedsiębiorstw 

(w tym 100 mikro- i 500 małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstwach). 

Gwiazdkowe spotkania firmowe to wielki biznes dla hoteli

Zbliża się grudzień – jeden z miesięcy o największym 
zapotrzebowaniu na organizowanie wydarzeń firmowych. 
Ma to związek z firmowymi podsumowaniami roku 
i spotkaniami bożonarodzeniowymi. Aż 32 proc. 
przedsiębiorstw w Polsce organizuje w tym czasie 
eventy dla swoich pracowników. Ponad 50 proc. polskich 
przedsiębiorstw wydaje na takie spotkania rocznie nawet do 
100 tysięcy złotych. 

dyrektor generalny  

Hotelu Narvil Conference & Spa

Grażyna Kowalczyk
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Zastanawiając się nad powodami, 
którymi kierują się goście, na po-
czątek warto podzielić ich na ka-
tegorie, choćby ze względu na cel 
wizyty. Osoby podróżujące w  ce-
lach biznesowych, przyjeżdżające 
do miasta na konferencję czy spo-
tkanie z kontrahentem, to zupełnie 
inna grupa niż osoby odwiedzające 
miasto w  celach turystycznych. 
Każda z nich decyduje się na dany 
hotel z innych względów, różne też 
czynniki sprawią, że przy kolejnej 
wizycie odwiedzą ponownie wła-
śnie nas.

Witamy ponownie… 
biznesmenów
Przyglądając się stałym bywalcom 
hoteli w dużych aglomeracjach, ta-

kich jak Kraków czy Warszawa, ła-
two zauważyć, że ich zdecydowana 
większość to osoby, które przyjeż-
dżają tu w celach innych niż tury-
styka i rozrywka. Goście podróżujący 
w interesach, wybierając dany obiekt 
po raz pierwszy, z pewnością myślą 
o cenie mieszczącej się w zaplanowa-
nym budżecie, odległości od miejsca 
docelowego, np. centrum konferen-
cyjnego, dobrym śniadaniu, szyb-
kim Internecie czy parkingu. Jeżeli 
znajdą w hotelu wszystko to, czego 
oczekiwali, i będą zadowoleni z po-
bytu, istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że przy następnym wyjeździe 
służbowym zarezerwują nasz hotel 
ponownie.

– Gdy rezerwacji dokonuje firma, 
która wysyła pracowników w  de-

legację, nieraz zdarza nam się na-
wiązać dłuższą współpracę już po 
pierwszym udanym pobycie. Dla 
osoby dokonującej cyklicznie za-
mówienia noclegów jest to wtedy 
najprostsze i najwygodniejsze roz-
wiązanie. Gdy obie strony mają 
w zasadzie wszystkie potrzebne in-
formacje, zarezerwowanie pokoju 
często zajmuje mniej niż minutę 

–  tłumaczy Paulina Murzańska, 
manager krakowskiego Apartho-
telu Yarden.
Zależność ta dotyczy również go-
ści biznesowych, którzy sami rezer-
wują noclegi. Nawet jeśli kolejne 
szkolenie czy spotkanie z  klien-
tem odbywa się w innym miejscu, 
często wolą nocować ponownie 
w tym samym hotelu, ponieważ go 
znają. Ciepłe powitanie w recepcji 
może się okazać ważniejsze niż lo-
kalizacja, a lojalność wobec danego 
obiektu skutkuje niejednokrotnie 
korzystnymi rabatami.

Na pewno wrócimy!
W przypadku turystów indywidual-
nych sprawa wygląda nieco inaczej. 
Jednym z  kluczowych czynników 

przy wyborze hotelu jest dla nich 
lokalizacja, im bliżej centrum i naj-
ważniejszych zabytków miasta, tym 
lepiej. Oczekują przy tym jak naj-
lepszego standardu mieszczącego się 
w możliwościach ich budżetu oraz 
opieki przyjaznego personelu. Bę-
dąc w obcym mieście, szukają po-
mocy w zorganizowaniu wycieczki 
czy innych potrzebnych rzeczy.

–  Jeżeli goście są zadowoleni ze 
standardu, dobrze się u nas czuli, 
a  personel był pomocny, często 
mówią i piszą, że wybraliby nasz 
hotel po raz kolejny. Takie słowa 
od gościa to dla nas, hotelarzy, 
wielka radość i  wyznacznik, że 
dobrze wykonujemy swoją pracę. 
Jednak –  pomimo miłych słów 
– z doświadczenia wiemy, że ci go-
ście raczej już do nas nie wrócą. 
Nie dlatego, że po jakimś czasie 
wybiorą inny obiekt, lecz dlatego, 
że nie przyjeżdżają do Krakowa 
ponownie. Często jednak pole-
cają nasz obiekt przyjaciołom i ro-
dzinie – mówi Paulina Murzańska 
z grupy Artery Hotels.
Choć turyści nieczęsto odwiedzają 
to samo miejsce wielokrotnie 

i mimo miłych wrażeń z Krakowa 
czy Warszawy na kolejną wy-
cieczkę wybiorą się do Pragi czy 
Budapesztu, ich pozytywne nasta-
wienie często owocuje kolejnymi 
rezerwacjami. Są spore szanse, że 
hotel polecą znajomym lub zo-
stawią miły komentarz o obiekcie 
w Internecie.

Miło znów Państwa widzieć!
Podstawowe kryteria wpływające 
na wybór zakwaterowania, ta-
kie jak cena, lokalizacja, standard, 
śniadanie czy Internet, z  pew-
nością może spełnić co najmniej 
kilka hoteli znajdujących się 
w okolicy. Dlatego bardzo często 
to nie duże łózko, ładna łazienka 
czy przestronny parking sprawią, 
że gość dokona ponownej rezer-
wacji czy też poleci komuś nasz 
obiekt. Muszą pojawić się pewne 
czynniki, dzięki którym goście 
decydują się ponownie na ten 
sam wybór, mimo że równie do-
brze mogliby wybrać hotel o tym 
samym standardzie i  cenie tuż  
za rogiem.

– Słuchając gości i porównując ich 
doświadczenia z własnymi w  róż-
nych hotelach, myślę, że dla wielu 
osób decydująca jest atmosfera. 
To, jak goście czuli się w naszym 
obiekcie, czy rzeczywistość oka-
zała się zgodna z ofertą, czy perso-
nel dołożył wszelkich starań, aby 
jak najlepiej zaopiekować się go-
śćmi – to wszystko złoży się na ich 
decyzję o ponownej wizycie – ko-
mentuje Mateusz Stępień, mana-
ger grupy Artery Hotels.
Piękne wnętrza czy wielka hote-
lowa siłownia dobrze wychodzą 
na zdjęciach, jednak unikalne ce-
chy nadają hotelowi jego pra-
cownicy. To oni tworzą charakter 
miejsca, od nich zależy, czy goście 
poczują się jak w domu, czy jak in-
truzi. Recepcjonista czy manager 
może ułatwić gościowi procedury 
rezerwacyjne, aby wszystko poszło 
sprawnie lub utrudnić je na tyle, 
że gość na pewno nie zrobi kolej-
nej rezerwacji.
O ile pierwsza rezerwacja jest nie-
raz kwestią losową, to ponowny 
wybór hotelu dokonywany jest 
na podstawie doświadczenia – im 
lepsze ono będzie, tym większe 
szanse, że goście do nas wrócą. 
Im więcej dołożymy starań, by 
się wczuć w potrzeby odwiedzają-
cych nasz obiekt, i im naturalniej 
wygląda współpraca z  nimi, tym 
lepiej goście będą się czuli w  na-
szym obiekcie i słowa „na pewno 
wrócimy” przestaną być tylko  
pustym frazesem.

NA PEWNO WRÓCIMY!  – czyli co sprawia, że goście  odwiedzają hotel ponownie
Każdy gość jest inny, każdy ma inne potrzeby, którymi 
kieruje się przy wyborze hotelu. Jedni szukając noclegu, 
zwracają uwagę na podstawowe udogodnienia, inni wertują 
oferty, wypatrując wyjątkowych detali architektonicznych 
czy unikalnego designu. Co sprawia, że gość nie tylko 
wybierze dany obiekt, ale po pierwszej wizycie wróci do 
hotelu? Miła obsługa, superszybki Internet, dogodna 
lokalizacja, a może konkurencyjna cena… Czym trzeba się 
wyróżnić, by w hotelarstwie zyskać stałych bywalców?

Słuchając gości 
i porównując ich 

doświadczenia 
z własnymi w różnych 
hotelach, myślę, że dla 
wielu osób decydująca 

jest atmosfera. 


