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UZDROWISKA
KŁODZKIE
Polska Grupa Uzdrowisk

WYCIECZKA OBÓZ KOLONIA ZIELONA SZKOŁA
ZORGANIZOWANE POBYTY DLA DZIECI

Dom Wczasów Dziecięcych „Jagusia” 
zaprasza do współpracy szkoły, rady 

rodziców, fundacje i stowarzyszenia! Nasz 
ośrodek to wyjątkowe miejsce - tworzymy 
tu atmosferę serdeczności, uczymy 
samoakceptacji i wiary we własne siły, 
budowania przyjaźni i koleżeństwa. U nas 
dzieci spędzają czas kreatywnie, zdrowo  
i sympatycznie.  

Dom Wczasów
Dziecięcych

Jagusia

Organizacja wyjazdów szkolnych, wycieczek, kolonii, zielonych szkół w ramach 
Domu Wczasów Dziecięcych Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU

www.uzdrowiska-klodzkie.pl, rezerwacje@uzdrowiska-klodzkie.pl
Dział Sprzedaży - tel. (74) 86 80 279

Proponujemy oryginalne ścieżki edukacyjne  
(bez dodatkowych opłat lub z dopłatą*):

1. Ścieżka zdrowotna: 
 • Edukacja zdrowotna: prelekcje w zakresie zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży, 

diet specjalistycznych np. odchudzającej, bezglutenowej, wegetariańskiej,  
odżywiania sportowców;

 • Codzienna porcja wody mineralnej bezpośrednio ze źródeł kudowskich w Pijalni  
Wód Mineralnych w Parku Zdrojowym;

 • Szlak na Górę Parkową i spacery po Parku Zdrojowym, plac zabaw;
 • Grota Solno – Jodowa * - dopłata - 5 zł /osoba.

2. Ścieżka ekologiczna:
 • Zwiedzanie Muzeum żaby;
 • Film o Górach Stołowych w Ekocentrum Parku 

Narodowego Gór Stołowych;
 • Prelekcja w Ekocentrum Parku Narodowego Gór 

Stołowych na temat fauny i flory Gór Stołowych*  
- 100 zł/grupa.

3. Ścieżka regionalna: 
 • Wycieczka Melexem po Kudowie – Zdroju*- 8 zł/osoba;
 • Kaplica Czaszek* - bilet ulgowy 2.50 zł, normalny 5 zł/osoba;
 • Spacer do Źródełka Marii oraz do Ruchomej Szopki (wolne datki);
 • Zwiedzanie i warsztaty w Muzeum Zabawek* - zwiedzanie - 9 zł, zwiedzanie  

+ warsztaty - wykonanie drewnianej zabawki 17 zł/osoba;
 • Skansen „Szlaki Ginących Zawodów”*- zwiedzanie 9 zł, pajda chleba ze smalcem 2,5 zł, 

toczenie naczyń z gliny 8 zł/ osoba.

W ramach pobytu zapewniamy opiekę wykwalifikowanych  
wychowawców i opiekunów nocnych.

Zapytaj o wolne terminy na nowy rok szkolny już teraz!

 Oferujemy:
 • Komfortowe pokoje 2,3,4 - osobowe, połączone w studia ze wspólną łazienką;
 • 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja  

(w przypadku całodziennych wycieczek proponujemy suchy prowiant, a po 
powrocie późny obiad);

 • Bezpłatny dostęp do sali gimnastycznej, świetlicy, boiska do piłki nożnej, boiska do 
siatkówki, siłowni plenerowej.

. . .

Zapraszamy do Domu Wczasów Dziecięcych
 „Jagusia” w Kudowie-Zdrój
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Hotelarskie perły 
Rynku TuRysTycznego

szanowni Państwo
Turystyka rozwija się w ostat-

nich latach wyjątkowo dy-
namicznie. A jej nieodzow-
nym elementem są oczywi-
ście hotele. Bez nich praw-
dziwy rozwój byłby niemoż-
liwy. Przecież miliony tury-

stów muszą gdzieś mieszkać. 
I wbrew pozorom rozmaite para-

hotele czy wynajem okazjonalny nie 
załatwią sprawy. 
zwłaszcza że nie każdy ma ochotę zrezygnować 
z wygód, jakie oferuje dobry hotel. sprawdzony 
obiekt daje gwarancję jakości obsługi, łatwo-
ści skorzystania z posiłku bez szukania w nie-
znanym miejscu czy wreszcie pomoc persone-
lu w załatwieniu rozmaitych problemów, jakie 
mogą spotkać podróżnego.
A ten podróżny zmienia się i nie jest już taki sam 
jak wiele lat temu. na szczęście hotelarze wraz 
ze swymi obiektami dostosowują się do po-
trzeb gości. chętnie wykorzystują nowe tech-
nologie, oferują coraz więcej usług, a wszystko 
to bez utraty zalet, jakie ma tradycyjny hotel.
Ten rozwój turystyki i zmiany sposobu jej upra-
wiania oczywiście docierają również do Polski. 
nasz kraj jest postrzegany jako bardzo atrakcyj-
ny i coraz chętniej odwiedzany. A polscy hotela-
rze są mocnym punktem naszej turystyki. Hote-
le w Polsce są z reguły nowoczesne, mają coraz 
bogatszą ofertę i dobrą jakość obsługi.
z tym większą przyjemnością po raz kolejny 
przedstawiamy wybrane, należące do najlep-
szych, obiekty na naszym rynku.

zbigniew Adamów-Bielkowicz
redaktor naczelny „Rynku Turystycznego”

Jaki hotel ������������������������������������������������������������������� 5
uzdrowiska to nie tylko sanatoria ����������������������� 8
Polskie uzdrowiska mają bogatą ofertę ������������12
Hotele są wszędzie �����������������������������������������������14
Jak impreza to tylko w hotelu�����������������������������16
Lokal w industrialnym wnętrzu ��������������������������20

Śniadanie to podstawa �����������������������������������������24
co turysta robi w mieście ������������������������������������26
najnowsza technologia w hotelach ������������������30
najnowocześniejsze hotele świata �������������������34
Designerski znaczy nowoczesny ������������������������36
7 największych hoteli świata ������������������������������38

Drodzy czytelnicy
Boom hotelarski właśnie trwa 
w Polsce. Powstają liczne 
nowe hotele, a te już istnie-
jące modernizują się i roz-
wijają. Polskie hotelarstwo 
nie ma powodów do kom-
pleksów względem innych 
krajów. Widzimy to od lat, or-
ganizując konkurs „Hotel z Po-
mysłem”. Widać, że wielu hotelarzy 
ma pomysł na swój biznes i potrafi go wprowa-
dzić w życie. 
zarówno infrastruktura, jak i poziom usług są 
na wysokim poziomie. Również nowości tech-
nologiczne wprowadzane są w Polsce stosun-
kowo szybko. W efekcie nasze hotele zyskują 
uznanie zagranicznych gości. co ważne, zysku-
ją też coraz większe uznanie gości krajowych. 
Dobrze, że Polacy, pomimo odbywania licznych 
podróży zagranicznych, chcą wypoczywać rów-
nież w kraju.
sprzyja temu coraz bogatsza oferta. Jednak 
trzeba pamiętać, że nawet najlepsza oferta 
i najlepsza technologia nie zastąpią dobrej at-
mosfery, która tak naprawdę jest dla gości naj-
ważniejsza. I to ona decyduje o tym, czy zechcą 
wrócić. na szczęście również z tym polscy ho-
telarze nie mają problemu.

Rafał szubstarski
redaktor naczelny „Hotelarza”

spis treści
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Hotelarskie perły 
Rynku TuRysTycznego

J
ak właściciele hoteli designerskich podążają za 
modą w swojej branży? Przede wszystkim obser-
wują rynek krajowy i zagraniczny (deklaruje to aż 
67 proc. hotelarzy biorących udział w  raporcie 
„Hotelowy Design”), a  połowa czerpie inspiracje 

z pism branżowych. 40 proc. ankietowanych właścicieli hoteli 
współpracuje zaś z architektami i projektantami wnętrz oraz 
regularnie bierze udział w targach branżowych.

Jakie hotele cieszą się 
naJwiększą popularnością 
wśród odwiedzaJących?

Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że hote-
le nie podążają za trendami, jest jednak inaczej. To, co dzieje 
się dookoła, ma odzwierciedlenie w hotelowych aranżacjach 
czy funkcjonalnych rozwiązaniach. W końcu właścicielom tego 
typu obiektów w pierwszej kolejności zależy na tym, aby zaspo-
koić potrzeby i oczekiwania gości. Jakie trendy można obec-
nie zauważyć w hotelowych wnętrzach?

1. Hotele lifestyle’owe 
– dopasowane do stylu życia

Coraz więcej obiektów łączy kameralność, lokalność oraz 
klimat sprzyjający pracy, by dostosować się do potrzeb mło-
dych osób. Goście odwiedzają bowiem takie miejsca nie tylko 

po to, aby odpocząć, lecz także by poznać styl życia dane-
go miasta czy popracować w  innym otoczeniu niż dotych-
czas.

2. Hotele butikowe 
– małe klimatyczne obiekty 

Są to hotele o małej liczbie pokoi, zaprojektowane w nie-
powtarzalnym i wyróżniającym je stylu. Często znajdują się 
w starych kamienicach, pałacach czy zamkach. Goście hote-
lowi przyjeżdżają tam przede wszystkim, aby przebywać 
w  otoczeniu sztuki i  podziwiać niecodzienną architekturę 
wnętrz.

3. smart hotele – inteligentne rozwiązania
Obiekty, w  których wykorzystano nowoczesne technologie. 

Zamiast kart pokojowych goście dostają w  nich smartfony. 
Meldunek odbywa się poprzez kioski check in/out, a temperatu-
rę i oświetlenie w pokoju można regulować za pomocą tabletu. 

4. ekohotele – w zgodzie z naturą
Miejsca, które uwzględniają popularne ostatnio rozwiąza-

nia zero waste (ograniczanie wytwarzania śmieci) oraz recy-
kling. Wnętrza są wyposażone w meble i dekoracje z pchlich 
targów. Coraz częstsze jest również wykorzystywanie pane-
li słonecznych.•

Jaki hotel

Hotele przestały być jedynie koniecznym przystankiem w podróży czy lokum na czas 
wakacji. Stały się atrakcją samą w sobie, doświadczeniem, które jest równie ważne, 
jak zwiedzanie atrakcji w miejscu pobytu. To sprawia, że hotele powinny podążać 

za trendami (potwierdza to aż 73 proc. hotelarzy) i kreować nową, atrakcyjną 
dla odwiedzających rzeczywistość. Z raportu HRS „Hotelowy Design” wynika, 

że obecnie można wyróżnić aż cztery trendy w branży hotelarskiej.
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Hotelarskie perły 
Rynku TuRysTycznego

Regularna oferta adresowana jest również do całych rodzin. Każdy znajdzie u nas coś dla 
siebie – zapewnia Michał Borkowski, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing Uzdrowisk 

Kłodzkich SA – Grupa PGU.

Dziś uzdrowiska to nie 
tylko leczenie sanatoryjne

Dla kogo są uzdrowiska?
Coraz częściej przyjeżdżają do nas osoby poszukujące roz-

rywki, rekreacji, sportu czy też oferty z  zakresu pielęgnacji 
i urody. ich interesuje oferta SPA i wellness, nowoczesne sau-
naria i baseny. Czasy sanatoriów, które oferowały jedynie zabie-
gi lecznicze, to przeszłość. Nowoczesne uzdrowisko ma ofer-
tę bogatą w atrakcje dla każdego – nawet najwybredniejsze-
go gościa.

Przyjęło się uważać, że typowymi gośćmi uzdrowisk są 
osoby w podeszłym wieku. W istocie rzeczy wciąż jeszcze sta-
nowią one większą część kuracjuszy i pacjentów, jednak w kon-
tekście wzrostu świadomości zdrowego trybu życia, wyraźnie 
zauważalna staje się tendencja wskazująca na zwiększanie 
zainteresowania naszą ofertą również ze strony ludzi młodych. 
Dziś uzdrowiska to nie tylko leczenie sanatoryjne. Oferta 
Uzdrowisk kłodzkich SA – Grupy PGU obejmuje zarówno 
pobyty lecznicze, zdrowotne, rehabilitacyjne, związane 
z poszczególnymi problemami zdrowotnymi (charakteryzują-
ce się nastawieniem na profilaktykę i  leczenie określonych 
schorzeń), jak i pobyty hotelowe, co sprawia, że nasza pro-
pozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, z któ-
rych największą część stanowią oczywiście ci, którzy chcą 
skorzystać z naszej kompleksowej bazy rehabilitacyjnej. Do 

ich dyspozycji oddajemy komfortowo wyposażone obiekty 
usytuowane w  samym sercu parków zdrojowych Polanicy- 
-Zdroju, kudowy-Zdroju oraz Dusznik-Zdroju.

Jednak na tym nie koniec. 

Kiedy warto przyjechać do sanatorium?
Sezon wakacyjny to oczywiście nieco wyższy udział gościa 

nastawionego na turystykę i aktywne spędzanie czasu wol-
nego. Zdecydowanie więcej pojawia się wówczas rodzin 
z dziećmi. Z kolei sezon niski to okres, w którym obok aktyw-
nego spędzania czasu możemy liczyć także na spokój i wyci-
szenie. Zima pozwala na połączenie obu powyższych. Podczas 
gdy osoby szukające mocnych wrażeń czas wolny mogą spę-
dzać na stoku, goście szukający ciszy i spokoju stawiają na 
spacery po parkach zdrojowych, których wieczorny zaśnieżo-
ny widok okazuje się być kojący, wręcz magiczny. Niezmienne 
jest natomiast to, że przez cały rok, niezależnie od wszystkie-
go, nasi goście oczekują profilaktyki, leczenia i rehabilitacji na 
najwyższym poziomie. Z  tego jesteśmy znani i w  tym jeste-
śmy najlepsi.

Czy zmieniają się potrzeby i oczekiwania klientów?
Oczekiwania naszych gości zdecydowanie rosną. Cieszymy 

się z tego, gdyż stawia to przed nami kolejne wyzwania. Stają 
się oni coraz bardziej wymagający zarówno co do bazy noc-
legowej i zabiegowej, jak i oferty spędzania czasu wolnego. 
My natomiast, aby sprostać wyżej wymienionym, stale musi-
my za tymi oczekiwaniami nadążać, a nawet je wyprzedzać.

Oferujemy zatem: wycieczki (m.in. rozmaite atrakcje Ziemi 
kłodzkiej, Praga, Wiedeń, Wrocław oraz wiele innych), opcję 
wypożyczania rowerów, trasy nordic walking, groty solne, skle-
py uzdrowiskowe, kawiarnie i puby czy legendarne już dan-
cingi.

SPA raczej nie jest kojarzone z pobytami rodzinny-
mi. Mają państwo w ofercie pobyty z dziećmi. Jak ta 
oferta wygląda?

regularna oferta adresowana jest również do całych rodzin. 
każdy znajdzie u nas coś dla siebie. Nasi najmłodsi goście, 
podczas gdy jedno z  rodziców spędza czas na zabiegach, 
mogą korzystać zarówno z basenów, jak i przeznaczonej spe-
cjalnie dla nich oferty zabiegów SPA, jak choćby „Puchatkowy 
masaż rączek i nóżek”, czy „Arbuzowy czekoladowy pudding”. 
Prawda, że brzmi zachęcająco? Sam muszę przyznać, że moja 
pięcioletnia córka była zachwycona.
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Hotelarskie perły 
Rynku TuRysTycznego

W „Jagusi” szpitalne leczenie uzdrowiskowe dzieci od trze-
ciego do 18. roku życia trwa 27 dni i  jest bezpłatne. Szpital 
uzdrowiskowy został w pełni zmodernizowany pod koniec 2014 r. 
Obecnie do dyspozycji małych gości jest 13 pracowni o róż-
nych funkcjach, w tym m.in. sala do warsztatów kulinarnych, 
cztery nowe sale lekcyjne, sala nagrań i obróbki materiałów 
AV oraz sale terapeutyczne. Do dyspozycji jest również basen, 
sauna i studio fitness. 

Jako Dom Wczasów Dziecięcych placówka zapewnia opie-
kę i wychowanie uczniom w okresie szkolnym poza miejscem 
stałego zamieszkania. Oferta ta jest przygotowana dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów.

Można powiedzieć, że z  „Jagusi” jesteśmy dumni. 
Zaangażowanie i  fachowość jej kadry 
sprawiają, że dzieci spędzające tam czas 
są wręcz zachwycone. Tak samo jak 
i  rodzice. Jest to bardzo trudny, ale 
i wdzięczny obszar naszego funkcjono-
wania. Patrząc jednak na efekty (jak choć-
by organizowany wraz z  Martą 
krzyżanowską, czyli Bezglutenową Mamą, 
turnus dla dzieci dotkniętych celiakią), 
wiemy, że warto.

Jak się ma do usług zdrowotnych 
oferta SPA czy wellness?

Nie jesteśmy i nie chcemy być kojarze-
ni w pierwszym rzędzie z zabiegami SPA 
i  fitness. Jest to pewien wycinek naszej 
oferty, ale nie główny obszar prowadzo-
nej działalności. Mamy świadomość, że 
konkurencja w tym segmencie rynku jest 
ogromna i  trudno jest się czasem wyróżnić spośród setek 
innych ofert. 

Naszą domeną są pobyty lecznicze (profilaktyka, leczenie 
i rehabilitacja).

Wiemy doskonale, że jako nasza konkurencja funkcjonują 
często podmioty oferujące jedynie substytuty leczenia, które 
kładą znacznie częściej nacisk na jak najwyższy standard bazy 
hotelowej oraz właśnie ofertę SPA i fitness, co jak się okazu-
je, nie zawsze idzie w parze z zatrudnianiem wykwalifikowa-

nej kadry medycznej. U nas, choćby ze względu na kontrak-
ty podpisane z NFZ i ZUS, taka kadra jest czymś naturalnym.

Macie również klientów firmowych?
Oczywiście. Należy pamiętać, że coraz więcej firm i korpo-

racji zdaje sobie doskonale sprawę, że aby pozyskać pracow-
nika, muszą zaoferować mu coś więcej niż tylko możliwość 
pracy. Najbardziej świadome podmioty wiedzą również, że 
chcąc utrzymać przy sobie najlepszych, niezbędne jest zapew-
nienie im odpowiedniego komfortu związanego z możliwością 
szybkiej regeneracji sił, wynikającej choćby z  trzymania się 
zasad tzw. work-life balance, czyli zdrowej równowagi między 
tym, co związane z pracą, a tym, co związane z życiem oso-

bistym i  zdrowiem. Współpracujemy 
z  takimi podmiotami jak kGHM, PGe, 
Tauron czy lasy Państwowe. Dobry pra-
codawca to taki, który dba o  swojego 
pracownika wielowymiarowo. Bardziej 
pragmatyczne podejście jest takie, że 
taniej jest inwestować w profilaktykę niż 
w późniejsze leczenie i rehabilitację, ryzy-
kując przy tym długotrwałą nieobecność 
pracownika oraz konieczność przyspo-
sabiania na tę okoliczność kolejnego.

Obiekt sanatoryjno-uzdrowisko-
wy nie kojarzy się raczej z konfe-
rencją. A  jednak organizują pań-
stwo tego typu imprezy. Kto najczę-
ściej z tej oferty korzysta?

Są to często podmioty średniej wielko-
ści, szukające czegoś nowego. Czegoś, 

co nie będzie kolejną salą konferencyjną w centrum zatłoczo-
nego miasta bądź banalnym hotelem na obrzeżach dużej metro-
polii. Przy okazji stawiają na aspekty prozdrowotne nawet kil-
kudniowego pobytu w uzdrowisku. Podczas gdy samo szkole-
nie odbywać się może w jednej z naszych sal konferencyjnych, 
to integracja dokonuje się często również podczas wycieczki 
czy organizowanych przez nas atrakcji dodatkowych, takich jak 
choćby paintball czy spływ pontonowy. Mamy również dosko-
nałą bazę do organizowania imprez zamkniętych. •

Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa 
PGU – to największy w Polsce kom-
pleks uzdrowiskowy, na który skła-
dają się trzy znane kurorty: Polanica-
zdrój, Duszniki-zdrój i kudowa-zdrój 
położone w bezpośrednim sąsiedz-
twie Parku narodowego gór 
stołowych. uzdrowiska kłodzkie są 
również producentem wód mineral-
nych: staropolanka, Wielka Pieniawa 
oraz kudowianka. Wody oferowane 
przez kłodzkie zdroje, pochodzą z 
czterech różnych źródeł, dzięki 
czemu wyróżniają się smakiem i skła-
dem mineralnym. są one także wyko-
rzystywane do kąpieli leczniczych.
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Cieszy nas fakt, że nasi rodacy – ze względu na zobowiązania zawodowe 
– nauczyli się odpoczywać także poza sezonem wakacyjnym, dzięki czemu segment 
rynku turystycznego, jakim są wyjazdy kilkudniowe, w ostatnich latach niewiarygodnie 
się rozwinął. Interferie już dawno przewidziały ten trend, wprowadzając krótkie pakiety 
pobytowe, które obejmują nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie w formule FB lub HB, 
ale także urozmaiconą ofertę zagospodarowania czasu wolnego – zarówno dla rodzin, 
par, singli, jak i seniorów wymagających uzdrowiskowej kuracji – mówi Piotr Sosiński, 
prezes zarządu Interferii SA.

Polskie uzdrowiska mogą się 
pochwalić przede wszystkim bogatą 

ofertą wellness

Kto odwiedza dziś hotele SPA i obiekty uzdrowi-
skowe? 

Hotele i obiekty o profilu uzdrowiskowym w Polsce nie są 
zarezerwowane wyłącznie dla seniorów. Dzisiejsze kurorty 
to tętniące życiem destynacje turystyczne, które odpowia-
dają na potrzeby nawet najbardziej wymagających gości. 
Hotele i  obiekty grupy interferie, mające w  swojej ofercie 
kuracje lecznicze, są nowocześnie wyposażonymi bazami, 

w których można skorzystać z  zabiegów uzdrowiskowych, 
wodnych stref wellness, oferty rekreacyjnej i SPA czy wycie-
czek fakultatywnych. W naszych kompleksach w Świnoujściu, 
kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Dąbkach, Świeradowie-Zdroju 
i Szklarskiej Porębie wygodnie wypoczywają nie tylko osoby, 
które chcą podleczyć konkretne schorzenia, ale także pary 
czy rodziny z dziećmi, którym zależy na krótkich, intensyw-
nych pobytach rekreacyjno-regeneracyjnych. FO
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Co oferują miejscowości uzdrowiskowe osobom 
nieszukającym leczenia konkretnych schorzeń, ale 
chcącym po prostu relaksu?

Polskie uzdrowiska mogą się pochwalić przede wszystkim 
bogatą ofertą wellness, ale nie tylko. interferie to sieć obiek-
tów i hoteli w Sudetach i nad Bałtykiem, które łączą standar-
dowy wypoczynek z kuracjami zdrowotnymi, SPA oraz boga-
tą ofertą zagospodarowania czasu wolnego, dostępną nie-
zależnie od pory roku. 

Oznacza to, że oprócz dominujących u nas usług związa-
nych z leczeniem uzdrowiskowym, chcemy zapewnić naszym 
gościom dodatkowe atrakcje, tak aby swój wolny czas mogli 
wykorzystać do maksimum. 

W  grupie interferie największym obiektem świadczącym 
usługi w  zakresie turystyki medycznej jest 4-gwiazdkowy 
hotel interferie Medical SPA w Świnoujściu. Osoby szukają-
ce relaksu znajdą tu m.in. wodną strefę wellness, centrum 
fitness, nowoczesną bazę SPA, a nawet gabinety medycyny 
estetycznej. 

Jakie plany na najbliższą przyszłość mają Interferie?
W 2012 r. interferie przyjęły strategię, której podstawowym 

celem jest wykreowanie całorocznego popytu na nasze usłu-
gi. Do 2020 r. chcemy być kojarzeni już jako sieć hoteli 3- 
i 4-gwiazdkowych o profilu medical SPA i family medical SPA. 
Teraz skupiamy się na dostosowywaniu naszych obiektów 
do oczekiwanego, spójnego standardu, poprzez moderniza-
cję posiadanej bazy oraz zabiegi wizerunkowe, dlatego pla-
nujemy rozbudowę obiektów w Dąbkach oraz kołobrzegu. 
Naszym działaniom niezmiennie przyświeca hasło „Sport 
i zdrowie cały rok”, gdzie widać to zarówno w samych obiek-
tach, jak i udziale naszych pracowników w imprezach spor-
towych. 

 
Jakie trendy panują na rynku usług uzdrowisko-

wych?
Przede wszystkim wśród Polaków rośnie zamiłowanie do 

polskich biur podróży i obiektów, które zapewniają komplek-
sową organizację bezpiecznego wypoczynku. Niezmiennie 
ulubionym kierunkiem turystów są miejscowości nadbałtyc-
kie i  te położone u  stóp gór. Ale Polacy nie wypoczywają 
tylko w  lipcu i sierpniu. robią to chętnie w sezonie niskim, 
decydując się na kilkudniowe wypady, np. w długie weeken-
dy. Cieszy nas fakt, że nasi rodacy – ze względu na zobo-
wiązania zawodowe – nauczyli się odpoczywać także poza 
sezonem wakacyjnym, dzięki czemu segment rynku tury-
stycznego, jakim są wyjazdy kilkudniowe, w ostatnich latach 
niewiarygodnie się rozwinął. interferie już dawno przewidzia-
ły ten trend, wprowadzając krótkie pakiety pobytowe, które 
obejmują nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie w formule 
FB lub HB, ale także urozmaiconą ofertę zagospodarowania 
czasu wolnego – zarówno dla rodzin, par, singli, jak i senio-
rów wymagających uzdrowiskowej kuracji. Tym sposobem 
staliśmy się gwarantem dobrze zorganizowanego, komplet-
nego wypoczynku. 

Jest to ważne szczególnie w  kontekście niesłabnącego 
zamiłowania Polaków do zagranicznych wczasów typu all 
inclusive. •

Piotr Sosiński, 
prezes zarządu 
Interferie SA
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O
czywiście wynika to przede wszystkim z faktu, 
że obecnie turyści są wszędzie, a skoro są tury-
ści, to zawsze znajdzie się ktoś, kto im zapew-
ni nocleg.  Czasem bywa też odwrotnie. To hote-
larz wymyśla, gdzie mógłby zaprosić turystów, 

i tam buduje swój obiekt. Cóż, tak czy inaczej na świecie dzia-
ła wiele niebanalnych i oryginalnie zlokalizowanych hoteli.

hotel na naJwyższym poziomie
W  każdym razie, jeśli chodzi o  wysokość nad poziomem 

morza. Chodzi o hotel everest View, który – jak łatwo zgadnąć 
– znajduje się w  Nepalu. Ten położony na wysokości prawie  
4 tys. m n.p.m. (dokładnie 3880 m n.p.m.) w parku narodowym 
Sagarmatha (jest to miejscowa nazwa Mount everestu). Jak 
sama nazwa wskazuje, można z  niego podziwiać najwyższą 
górę świata. Poza nią można podziwiać wiele innych, mniej zna-
nych szczytów, które otaczają hotel. Obiekt jest wpisany do księ-
gi rekordów Guinessa jako najwyżej zlokalizowany hotel świata.

zanurzyć się w relaksie
Można dosłownie na Malediwach. Hoteli podwodnych, 

wbrew pozorom, jest już kilka na świecie, jednak większość 
ma pod powierzchnią pojedyncze pokoje, podczas gdy resz-
ta znajduje się nad wodą. Nieco inaczej sprawa wygląda 
w wypadku lime Spa at Huvafen. Wprawdzie noclegi są nad 
wodą, ale ośrodek szczyci się tym, że posiada pierwsze na 
świecie podwodne SPA. Można w nim korzystać z zabiegów, 
jednocześnie podziwiając bogate życie podwodne Oceanu 
indyjskiego.

w skale
W  tureckiej miejscowości yunak evleri, położonej 

w kapadocji, można przenocować w hotelu, który zaprasza 
do apartamentów wykutych w skale. Jak wiadomo, budow-
le wykute w skale są typowe dla tego regionu. Oczywiście 
pokoje nie są zimnymi jaskiniami, ale mają ogrzewanie i są 
wygodnie urządzone. •

Hotele są wszędzie
Dosłownie. Energiczni przedsiębiorcy otwierają swoje hotele na całym świecie. 

Hotele znajdziemy właściwie w każdym klimacie, na każdym kontynencie 
(choć na Antarktydzie to raczej obiekt hotelowy). Są one wysoko w górach i na nizinach. 

Nic tylko rezerwować i jechać…
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Jak 
impreza 

           to tylko w hotelu
Polski rynek spotkań systematycznie rośnie 

i jest coraz bardziej konkurencyjny. Niebagatelny udział w tym mają hotele,
 które są najchętniej wybieranym miejscem 

do organizacji rozmaitych eventów.



Przygotowany przez redakcję miesięcznika Rynek Turystyczny   17www.rynek-turystyczny.pl

Hotelarskie perły 
Rynku TuRysTycznego

N
iedawno opublikowany raport o polskim prze-
myśle spotkań, przygotowany przez Polską 
Organizację Turystyczną dał hotelarzom  
powody do dumy. Hotele okazały się w nie-
mal wszystkich kategoriach imprez obiekta-

mi najchętniej wybieranymi na organizację spotkań.
Co ważne, rok 2017 był lepszy od poprzedniego o ponad 

12 proc., jeśli chodzi o  liczbę spotkań zorganizowanych 
w naszym kraju. W badaniu dokładnie policzono i zanalizo-
wano imprezy, które zgromadziły ponad 50 osób, jednak te 
mniejsze (od 10 uczestników), zostały oszacowane i  podli-
czone w całym zestawieniu. Okazuje się, że w sumie w Polsce 
w ubiegłym roku mieliśmy niemal 44,5 tys. spotkań

1,5 dnia i w hotelu
Z  raportu wynika, że statystycznie najczęściej w  jednym 

spotkaniu organizowanym w Polsce uczestniczyło około 100 
osób. Takie typowe spotkanie trwało około 1,5 dnia. Okazuje 
się również, że te 100 osób spotykające się przez 1,5 dnia 
najczęściej spotykało się właśnie w  hotelach. Tak było 
w  wypadku ponad 2/3 imprez uwzględnionych w  raporcie 
Polskiej Organizacji Turystycznej.

Hotele dominują jako miejsce organizacji większości kate-
gorii imprez. Jeśli chodzi o kongresy i konferencje, które – jak 
wynika ze statystyk – w zdecydowanej większości (70 proc.) 
były imprezami jednodniowymi, to organizowane były przede 
wszystkim w hotelach i obiektach konferencyjnych, które zwy-
kle są częścią kompleksów hotelowych. 

korporacJe organizuJą imprezy
Wydarzenia korporacyjne (w tym również motywacyjne) sta-

nowiły ponad 9,8 tys. analizowanych imprez. Była to niemal 
połowa (dokładnie 47 proc.) zbadanych dokładnie imprez. 
i – jak wiemy już z innych kategorii – organizowano je przede 

wszystkim w hotelach. Aż osiem na dziesięć wydarzeń skla-
syfikowanych w tej kategorii organizowane było w takich obiek-
tach. Oznacza to, że spośród dokładnie przeanalizowanej 
grupy większych imprez korporacyjnych ponad 7,8 tys. gości-
ło właśnie w hotelach. 

Co ciekawe, hotele dominowały, pomimo że 66 proc. tych 
imprez trwało tylko dzień. Można więc przypuszczać, że pomi-
mo formalnie krótkiego czasu goście korzystali nie tylko z sali 
konferencyjnej.

targi trochę też w hotelach
Jak pokazują statystyki, w Polsce targi to zazwyczaj impre-

zy dwudniowe. Jeśli chodzi o  miejsce organizacji, to – jak 
można się było spodziewać – ze względu na swoją specyfi-
kę zwykle organizowane w specjalnych obiektach targowych. 
Zorganizowano tam nieco ponad połowę wszystkich targów 
(55 proc.).

Co ciekawe, co piąta impreza targowa zorganizowana zosta-
ła w hotelu. Może to chyba świadczyć o naprawdę imponu-
jących możliwościach naszych hoteli. 

Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że nawet w wypadku tar-
gów organizowanych w  centrach wystawienniczych hotele 
mają niepoślednią rolę do odegrania. Wszak w razie impre-
zy dwudniowej (a takie przecież dominowały) zdecydowana 
większość gości zostaje na noc na miejscu. 

Do tego często imprezy okołotargowe, jak rozmaite konfe-
rencje, spotkania itd., odbywają się w pobliskich hotelach. 

Hotele już dawno przestały być po prostu miejscem do 
przenocowania. Współczesne obiekty są kompleksami ofe-
rującymi szeroki wachlarz usług i  możliwości zaspokojenia 
potrzeb i oczekiwań klienta, i to zarówno jeśli chodzi o jego 
potrzeby zawodowe, jak i prywatne. Coraz lepsza pozycja na 
wyjątkowo konkurencyjnym rynku spotkań świadczy o dobrym 
poziomie oferty naszych hoteli.•

RodzAje obieKtów, w KtóRych oRGAnizowAno KonGReSy i KonfeRencje
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Restauracja w hotelu musi być dopasowana stylem, ofertą do obiektu, 
w którym funkcjonuje. Jeśli to dopasowanie oraz koncept będą właściwe, 

to lokal będzie jeszcze jednym argumentem dla gości, by wybrać właśnie ten hotel. 
Przykładem takiej harmonizacji jest restauracja w Fabryce Wełny w Pabianicach. 

Lokal 
w industrialnym wnętrzu?
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R
estauracja Wzorcownia by Wiesław Bober to kame-
ralny obiekt mieszczący się w kompleksie hote-
lu Fabryka Wełny w Pabianicach. Na ekskluzyw-
ny charakter lokalu wpływa wysublimowana aran-
żacja wnętrza, podkreślająca industrialny charak-

ter budynku oraz jego historię. Wzrok przykuwają wiszące na 
ścianach obrazy autorstwa Joanny Chrobak, stylowe meble 
oraz oryginalne, klimatyczne oświetlenie.

Wzorcownia jest królestwem doświadczonego i  niezwykle 
utalentowanego Wiesława Bobera. Szef kuchni należy do wąskie-
go grona najlepszych kucharzy w Polsce. Ma na koncie przy-
gotowywanie dań dla artystów, ludzi świata polityki czy miss 
world. Słynąc z doskonałego wyczucia smaku i komponowa-
nia niebanalnych dań, wciąż odnosi sukcesy oraz zdobywa 

liczne wyróżnienia, takie jak tytuł Człowieka Sukcesu Roku 
2018. Wkład jego pracy został wyróżniony takimi nagrodami 
jak  Grand Award 3 Widelce Plus w plebiscycie Poland 100 
Best Restaurant czy Hermes „Poradnika Restauratora” w kate-
gorii Najlepsza Restauracja Hotelowa w 2017 r. 

Wzorcownia zachwyca smakiem potraw z dziczyzny, wyszu-
kanymi owocami morza oraz produktami sezonowymi, które 
pochodzą od lokalnych hodowców i  producentów. Krótkie, 
regularnie odświeżane menu, prezentuje dania nawiązujące 
do polskiej tradycji, ale w  nowocześniejszej wersji. 
Charakterystyczne smaki oraz pobudzające zmysły aromaty 
podkreślają atuty każdej z wyjątkowych pór roku. Całości dopeł-
nia szeroki wybór win z najszlachetniejszych szczepów świa-
ta, dobranych do każdego dania. •

Szef kuchni Wiesław 
Bober należy 

do najlepszych 
kucharzy w Polsce
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Śniadanie 
to podstawa

Jak powszechnie wiadomo, poranny posiłek jest najważniejszym w ciągu dnia.
Również podczas pobytu w hotelu. 

Okazuje się, że zdecydowana większość gości wykupujących nocleg wybiera opcję 
ze śniadaniem, a śniadanie kosztuje od 20 do 85 zł.

Raport Śniadań Hotelowych 
powstał na podstawie analizy 
działań pięciu wybranych sieci 
hotelowych działających 
w Polsce: Hotele Diament, 
DoubleTree by Hilton, Puro 
Hotels, Q Hotel, Qubus Hotel.
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S
kąd to wiadomo? 
Z Ogólnopolskiego Raportu 
Śniadań Hotelowych 2018. 

Wynika z  niego mianowi-
cie, że aż 87 proc. gości hote-

lowych decyduje się na opcję noclegu 
ze śniadaniem. Nic więc dziwnego, że 
bardzo często, jak pokazują to analizy 
rozmaitych portali rezerwacyjnych i inter-
netowych stron turystycznych, ocena 
hotelu powiązana jest z oceną oferowa-
nych w nich posiłków, a zwłaszcza śnia-
dań. Można więc zaryzykować stwier-
dzenie, że po zjedzeniu dobrego śniada-
nia najprawdopodobniej uznamy hotel 
za dobry i chętnie podzielimy się tą opi-
nią z internautami.

dlaczego BB
To bardzo wygodna opcja pozwalają-

ca sprawnie zacząć dzień, bez poszuki-
wania odpowiedniego miejsca. Ma to 
również związek z tym, że współczesne 
podróże zarówno biznesowe, jak i typo-
wo turystyczne są znacznie bardziej inten-
sywne niż te sprzed lat. W efekcie dużo 
łatwiej zjeść śniadanie w miejscu nocle-
gu, by szybciej ruszyć do pracy lub 
poznawać nowe miejsca i  ludzi. Jest to 
tym łatwiejsze i wygodniejsze, że hotele 
podchodzą do śniadaniowych potrzeb 
gości z dużą elastycznością. Standardem 
jest przygotowywanie śniadań na wynos, 
np. w razie wcześniejszego wymeldowa-
nia, serwowanie posiłku do pokoju, 
a nawet zamawianie śniadania à la carte 
poza bufetem. To ostatnie rozwiązanie 
jest szczególnie ważne dla osób, którym 
dolegają rozmaite alergie czy które muszą 
przestrzegać rozmaitych diet. Nie-
standardowe śniadanie docenią również 
rodziny przyjeżdżające z dziećmi, które, 
jak wiadomo, nie zawsze jedzą to, co 
wszyscy. Dotyczy to też coraz większej 
grupy osób przestrzegających diety 
wegetariańskiej albo wegańskiej. Jak 
możemy wyczytać w  raporcie, wegań-
ską ofertę śniadań możemy znaleźć w 71 
proc. hotelowych restauracji. Niemal tyle 
samo, bo 70 proc., serwuje posiłki bez-
glutenowe. Nieco mniej, choć wciąż wię-
cej niż połowa, a  dokładnie 65 proc., 
podaje produkty wolne od laktozy.

za ile i co?
Jakiego śniadania spodziewać się 

w hotelu? Zdecydowanie najpopularniej-

szym sposobem serwowania tego posił-
ku w hotelach jest bufet szwedzki. W tej 
formie śniadanie gościom oferuje 95 proc. 
hoteli. Do tego jest z  czego wybierać. 
Bufety śniadaniowe oferują zwykle od 20 
do 80 produktów. Jednak te bardziej roz-
budowane potrafią podać swoim gościom 
nawet około 100 różnych produktów. 

Ceny śniadania w badanych hotelach 
są bardzo różne. Najtańsze kosztują od 
20 zł, podczas gdy te najdroższe docho-
dzą do 85 zł. Co jest zawarte w tej cenie. 
Całkiem sporo, bo i wymagania współ-
czesnych gości są spore. Poza standar-
dami śniadaniowymi typu parówki, jajecz-
nica czy płatki i mleko, można znaleźć 
bardziej wyszukane produkty. W  bufe-
tach można spotkać dziś rozbudowaną 
ofertę owocowo-warzywną. Poza białym 
pieczywem zwykle czeka również pie-
czywo z różnych rodzajów mąki. Znajdą 
coś dla siebie osoby poszukujące pro-
duktów bezglutenowych, wegetariańskich 
czy wegańskich (wszystkie badane hote-
le mają takie produkty w swojej ofercie). 
Całkiem spora grupa (40 proc. hoteli 
uczestniczących w  badaniu) podaje 
swoim gościom produkowane we wła-
snym zakresie wędliny czy sery.

co specjalnego 
można zjeŚć

Przede wszystkim produkty lokalne. 
Wraz z  poszukiwaniem przez turystów 
lokalnego kolorytu pojawiła się już nie 

moda, ale wręcz obowiązek zaoferowa-
nia potraw i produktów z odwiedzanego 
regionu. Jak informują autorzy raportu, 
tego typu przysmaki proponuje na śnia-
danie swoim klientom aż 80 proc. anali-
zowanych sieci hotelowych. Piszą: „Na 
Pomorzu możemy spróbować wędzonej 
ryby, na Śląsku doskonałych wędlin, a na 
Podhalu – oscypki”. Co ważne, oferta 
lokalnych produktów poza niewątpliwie 
podstawową kwestią, jaką jest zadowo-
lenie klientów, ma również inne, bardziej 
przyziemne uzasadnienie. Po prostu wiele 
produktów, zwłaszcza sezonowych, 
znacznie łatwiej zakupić na miejscu i mieć 
je świeże, niż sprowadzać z daleka.

Wprawdzie zwrot „przez żołądek do 
serca” nie dotyczy hotelarstwa, jednak 
okazuje się, że i w tym wypadku świet-
nie pasuje. Dotyczy to zresztą nie tylko 
śniadań, ale tak naprawdę posiłków ofe-
rowanych w hotelu w ogóle. Jedzenie dla 
większości nas nie jest już tylko szybkim 
uzupełnieniem energii, ale miłym momen-
tem, który dostarcza przyjemnych wra-
żeń. Dlatego wybierając hotel, warto 
pomyśleć: pokaż mi śniadanie, a powiem, 
jakim ten obiekt jest hotelem.•

Różnorodność
Dziś oferta śniadań w polskich hote-
lach jest na tyle szeroka, że bez pro-
blemu znajdą coś dla siebie zarów-
no osoby, stosujące dietę (np. bez-
glutanową) jak i coraz liczniejsi wega-

tarianie czy weganie.
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Co turysta robi w mieście? 
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H
otele miejskie muszą być nastawione na sprostanie 
bardzo różnym oczekiwaniom gości. Dawniej kojarzo-
ne były przede wszystkim z osobami przyjeżdżający-
mi służbowo lub w interesach. Jednak te czasy dawno 
minęły i dziś nawet obiekty uważane za typowo bizne-

sowe otwarte są na gości przyjeżdżających w innych celach.

szyBki wypad do miasta
Żyjemy coraz szybciej i  intensywniej. Nic więc dziwnego, że i styl 

wypoczynku dostosowujemy do tego tempa. Coraz częściej wypo-
czywamy krótko, szybko, za to często. Nic dziwnego, że coraz popu-
larniejsze stają się wypady typu city break. Sprzyjają temu tanie połą-
czenia lotnicze.

Skłonność do krótkich wypadów zadeklarował spory odsetek bada-
nych na zlecenie serwisu Prezentmarzeń. Z badań tych wynika, że aż 
19 proc. respondentów stwierdziło, że tego lata wypoczywać będą do 
trzech dni. – Polacy starają się spędzać czas wolny coraz bardziej 
aktywnie, a wyjazdy typu city break są dobrą odskocznią od codzien-
nej rutyny i pozwalają na szybki zastrzyk pozytywnej energii oraz chwi-
lę relaksu poza miejscem zamieszkania. Polskie miasta kuszą cieka-
wymi atrakcjami, jak np. lot widokowy samolotem, wizyta w escape 
roomie czy lot w  tunelu aerodynamicznym – komentuje Grzegorz 
Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

na weekend do polski
Zwykle nie doceniamy walorów turystycznych naszego kraju. Zapewne 

wielu naszych turystów na hasło city break w Warszawie lub Krakowie 
mogłoby się skrzywić. Tymczasem oba te miasta okazują się pod wie-
loma względami doskonałymi miejscami na weekend. 

Właściwie wszystko. Do hotelu przyjeżdżają 
zarówno rodziny z dziećmi, żeby pozwiedzać, 
młodzi ludzie, żeby zaznać miejscowych rozry-
wek czy wreszcie biznesmeni załatwiać interesy.
I każdy z nich ma inne potrzeby i oczekiwania.

Sebastian Stanek, dyrektor hotelu Bellotto
Hotel miejski – przestrzeń spotkań biznesowych, 
przelotnych chwil w otoczeniu luksusu, 
kameralnych rozmów przy spienionym 
latte i zgiełku turystów. To tutaj może-
my spotkać tętniącą życiem mieszan-
kę kultur z całego świata i usłyszeć 

najbardziej egzotyczne języki.
Dla wielu osób hotel miejski stanowi 
chwilowy dom, miejsce odpoczynku. na 
co zatem zwracają uwagę goście przy wyborze? Dom 
kojarzy nam się ze spokojem, relaksem i komfortem. 
słowa te dla każdego mają jednak nieco inne zna-
czenie. zatem w grę wchodzi przede wszystkim kilka 
podstawowych czynników: lokalizacja, standard 

i cena. 
Hotele w mieście można podzielić na te znajdujące 
się w centrum miasta, w pobliżu ważnych zabytków 
lub zagłębi biznesowych, i te nieco bardziej oddalo-
ne, lecz również w strategicznych punktach, np. przy 
lotnisku. W zależności od planów goście szczególną 
wagę przywiązują do położenia hotelu, by nie tracić 
czasu na dojazdy i tym samym cennych minut zazwy-

czaj intensywnego i krótkiego pobytu.
Innym czynnikiem warunkującym wybór obiektu jest 
jego standard i cena. goście szukają najkorzystniej-
szej dla siebie opcji za rozsądną cenę. Wiadomo nato-
miast, że wraz ze wzrostem standardu rośnie rów-
nież cena noclegu. Wśród hoteli miejskich mamy sze-
roki wybór – od ekonomicznych i stonowanych, 
o prosto urządzonych pokojach, po opływające luk-
susem pałacowe wnętrza butikowych hoteli 5-gwiazd-

kowych.
Poza podstawowymi kryteriami wyboru, gdy mimo 
zawężania suwaków na popularnych portalach rezer-
wacyjnych wciąż pozostaje kilkanaście hoteli speł-
niających nasze oczekiwania, w grę wchodzą coraz 
bardziej wysublimowane detale, jak np. wielkość 
pokoi, parking dla samochodów, wyposażony aneks 
kuchenny, darmowy i szybki internet, bogata oferta 
śniadaniowa czy ręcznie sterowana klimatyzacja 

oddzielnie w każdym pokoju. 
Wymagania gości rosną z roku na rok, a im więcej 
gwiazdek, tym większe stają się oczekiwania. Hotele 
5* poza doskonale urządzonymi wnętrzami i niena-
gannym personelem oferują wiele dodatkowych ser-
wisów dla bardzo wymagających gości. Do zadań 
specjalnych oddelegowani są tzw. concierge. 
Wycieczka po starym Mieście, butelka specjalnej 
edycji Dom Perignon czy przelot helikopterem – 
wszystko to, czego gość zapragnie, wszystko to, by 

gość poczuł się jak w domu. 
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Jak podał jakiś czas temu serwis fly4free, oba stołeczne mia-
sta wypadły wyjątkowo dobrze w City Costs Barometer. Jest 
on tworzony w Wielkiej Brytanii, a jego twórcy obliczają kosz-
ty weekendowego wypadu do 36 najbardziej „turystycznych” 
miast w europie. W kalkulacji uwzględniono koszt poruszania 
się komunikacja miejską, dwóch noclegów, kolacji dla dwojga, 
ceny najważniejszych muzeów i atrakcji turystycznych oraz fili-
żanki kawy czy butelki piwa. Na całość złożyło się 12 różnych 
cen. Okazało się, że w pierwszej czwórce znalazły się oba pol-
skie miasta. Na miejscu pierwszym Kraków. Weekendowy pobyt 
dwóch osób wraz z rozrywkami, według autorów badania, kosz-
tuje około 794 zł (analiza nie uwzględnia kosztów podróży). Na 

kolejnym miejscu znalazło się Wilno, z kosztem weekendu wyno-
szącym około 802 zł, na trzecim zaś Ryga – 834 zł. W Warszawie, 
która znalazła się na miejscu czwartym, na weekend dla dwoj-
ga trzeba wydać około 872 zł. Już sam fakt umieszczenia 
Warszawy i Krakowa wśród 36 najatrakcyjniejszych miast europy 
pokazuje ich potencjał, a wyniki tylko go potwierdzają.

Biznesmen też turysta
Podróżujący służbowo to kolejna duża grupa odwiedzająca 

duże miasta. i to zarówno podróżujący we własnych interesach 
biznesmeni, jak i wysłani przez firmę pracownicy.

Według oficjalnych danych Ministerstwa Sportu i Turystyki 
podróże służbowe stanowią trzecią grupę (po wypoczynku 
i odwiedzinach u  rodziny lub znajomych) powodów podróży 
krótkookresowych. i  choć stanowią one statystycznie tylko  
4,4 proc. krótkich podróży, to warto pamiętać o nowym tren-
dzie, jakim jest bleisure, czyli połączenie pracy i wypoczynku. 
Brzmi nieźle. A tak naprawdę kryje się za tym hasłem wyko-
rzystywanie podróży służbowych do krótkiego urlopu i zwie-
dzenia miejsca, do którego trafiło się w delegacji. Coraz czę-
ściej firmy zgadzają się na udzielenie takich krótkich urlopów 
i powrót pracownika nieco później, by poza efektywną pracą 
również nieco wypoczął. •

Edyta Maciuszek,
zastępca dyrektora hotelu Avena Boutique  

by Artery Hotels
Dzisiejsze hotele miejskie dalekie są od tych 
opisywanych w podręcznikach hotelarskich. 
Dawniej istniał prosty i dość jasny podział 
w naszej branży: hotele miejskie przeznaczo-

ne głównie dla klientów biznesowych oraz 
hotele turystyczne, gdzie wśród gości królowali 

turyści indywidualni, nastawieni na zwiedzanie i wypoczy-
nek.  kształt, jaki dzisiaj przybrały hotele miejskie, to efekt 
symbiozy na polu wyjazdów biznesowych i turystycznych. 
Tak oto granica między wypoczynkiem a biznesem się zacie-
ra, a oferta hoteli nie ogranicza się już tylko do jednej grupy 
klientów. Można rzec, że pluralizm funkcji, jakie obecnie 
pełni obiekt miejski, pozwala na stworzenie oferty i zapro-
szenie gości niejednokrotnie przejawiających zgoła odręb-

ne potrzeby, lecz w istocie szukających tego samego.
konkurencja na rynku hoteli miejskich w dobie tak zróżni-
cowanej oferty, z jaką –  wręcz trzeba powiedzieć – zde-
rza się potencjalny gość, rozgrywa się przede wszystkim na 
polu oryginalności. I tutaj mogę śmiało powiedzieć… tę 
bitwę wygrywamy. Wygodne łóżko i miękki materac stały 
się niemal gwarantem, a hotel wyróżniać powinno „opako-
wanie” noclegu, które stanowić ma rozwiązanie nieszablo-
nowe. nie sztuką jest wstawić do pokoju łóżko, materac, 
biurko, dwa wieszaki i oferować nocleg, wręcz przeciwnie 
– trzeba stawiać na indywidualne rozwiązania w kwestii 

tworzenia pokoi, hotelu.
niewątpliwie obiekt Avena Boutique by Artery Hotels, nale-
żący do krakowskiej sieci hotelowej Artery Hotels, jest tego 
przykładem. nasi goście nie szukają noclegu w krakowie, 
oni liczą na wyjątkowe doświadczenia, szukają dodatko-

wych wrażeń i emocji. I powiem otwarcie – znajdują je. 
A co konkretnie? Przede wszystkim wnętrze i personel – 
w obu wypadkach naturalne, prawdziwe, unikatowe, auten-
tyczne. I tak właśnie w Avena Boutique Hotel historia sięga 
szlaków kupieckich i traktów handlowych mocno związa-
nych z lokalizacją hotelu – obok placu kupieckiego nowy 
kleparz. Pokoje urządzono z wykorzystaniem naturalnych 
materiałów: drewna, szkła oraz elementów metalu, które 
tak samo jak zastosowane kolory i wzory nawiązują do korze-
ni kupieckich.  Hotel musi opowiadać pewną historię, poko-
je powinny być jej rozdziałami, a personel cichym narrato-
rem. I tak każdego dnia opowiadamy ją od nowa, pozwala-

jąc, by gość choć na jeden dzień poczuł się jej częścią. 
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Artery Hotels 
otwiera kolejny obiekt 

w KrAKowie
Nowy obiekt grupy „Artery Hotels” przyjmuje 

już pierwszych gości! Zlokalizowana w zabyt-
kowej kamienicy, przy ulicy Długiej 80 Avena, 

stanowi połączenie tradycji i nowoczesności. Te poten-

cjalnie wykluczające się określenia, idealnie oddają 
charakter tego miejsca, jednocześnie w pełni wpisu-
jąc się w klimat współczesnego Krakowa. Aparthotel 
oferuje swoim gościom 57 komfortowo urządzonych 
pokoi dwuosobowych o zróżnicowanym standardzie, 
odpowiadającym potrzebom turystów podróżujących 
zarówno w celach prywatnych jak i służbowych.

Design Aveny silnie nawiązuje do lokalnych tradycji oraz folklo-
ru. Kupieckie korzenie, znajdującego się obok Nowego Kleparza, 
są widoczne zarówno w aranżacji wnętrz, jak i samej identyfika-
cji wizualnej krakowskiej marki hotelowej. W wyposażeniu Apar-
thotelu wykorzystano naturalne, najwyższej jakości materiały 
oraz tekstylia. Duża ilość elementów z naturalnego drew-
na, szkła i metalu w połączeniu z  intensywnym błęki-
tem oraz beżem nadaje wnętrzom oryginalny, od-
prężający, nasycony równowagą klimat.

Avena oferuje swoim gościom pokoje 
w formie Open Space, oraz z po-
działem na część mieszkal-
ną i sypialnianą. Uwa-
gę przykuwa także 
oryginalne roz-
wiązan i e 
zasto-

sowane w kwestii łazienki, która od części mieszkalnej została od-
dzielona jedynie szklaną ścianą. Dzięki temu, całe wnętrze pokoju 
wypełnia naturalne, nierozproszone światło. 

Ogromnym atutem obiektu jest niewątpliwie jego położenie. Zlo-
kalizowana w sercu Krakowa Avena zapewnia bliskość Starego 
Miasta oraz tras  prowadzących do Katowic i Warszawy. Z tego 
powodu, po raz kolejny spełni ona oczekiwania nastawionych na 
zwiedzanie miasta turystów, jak i gości podróżujących służbowo.

Więcej szczegółów o Avenie zdardza Ilona Skórkowska – Dyrek-
tor Aparthotelu.„Obiekt dysponować będzie siłownią oraz sauną. 
W przyszłości w podziemiach mieścić się będzie specjalna sala 
gier, która ma zapewniać naszym gościom rozrywkę. Relaksu i od-
prężenia będą mogli oni szukać w hotelowym ogrodzie. Entuzja-
stów lokalnych doświadczeń kulinarnych zapraszać będziemy do 
naszej restauracji Nowy Kleparz.”

Ceniąc sobie lokalność, jak i miejscowy koloryt nowa marka ho-
telowa doskonale wpisuje się w wartości  ważne dla Artery Ho-
tels. Silne nawiązanie do krakowskich tradycji, pozostaje spójne ze 
strategią dynamicznie rozwijającej się grupy hotelowej.

Artery Hotels to grupa hotelowa zrzeszająca komfortowe apar-
thotele i kameralne apartamenty zlokalizowane w centrum zabyt-
kowego Krakowa. Obok Aveny należą do niej: Zulian Aparthotel, 
Yarden Aparthotel, Daniel Griffin Aparthotel, Atelier Aparthotel 
oraz Abella Suits and Apartments. 
Grupa dynamicznie się rozwija, 
a w katalogu jej obiektów  
sukcesywnie pojawiają 
się nowe, unikalne 
miejsca.

P R O M O C J A
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Najnowsza
technologia
w hotelach
Choć powtarzanie, że millenialsi wkraczają 
coraz bardziej na rynek, może być już 
męczące, nie zmienia to faktu, że tacy właśnie 
klienci mają coraz więcej do powiedzenia. 
I dlatego warto wiedzieć, jakie są ich potrzeby.
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D
la wielu starszych osób 
podejście do świata 
młodszych generacji jest 
czasem trudno zrozu-
miałe. Jednak w gruncie 

rzeczy nie różnią się oni aż tak bardzo 
od swych poprzedników. Jednak żyją 
w zupełnie innym świecie i chcą z niego 
korzystać w sposób dla nich naturalny. 
Ich środowiskiem są nowoczesne tech-
nologie i urządzenia mobilne.

Te ostatnie radykalnie zmieniły sprze-
daż detaliczną i  zmieniają podejście 
gości hotelowych. Dlatego hotelarze 
muszą znaleźć sposób, aby wykorzy-
stać to zamiłowanie, zwłaszcza że mil-
lenialsi są najszybciej rosnącą grupą 
podróżnych. Warto też pamiętać, że 
z najnowszych technologii chętnie korzy-
stają nie tylko millenialsi, ale coraz chęt-
niej także ich rodzice, a nawet dziadko-
wie. W efekcie na świecie są miliony ludzi 
korzystających chętnie z urządzeń mobil-
nych i najnowszych technologii i przede 

wszystkim internetu. Szacuje się,  
że 69 proc. światowej populacji jest obję-
te zasięgiem sieci 3G. 

W efekcie nowoczesne hotele muszą 
mieć inteligentny system rezerwacji roz-
poznający urządzenie, z którego korzy-
sta kupujący, i dynamicznie prezentują-
cy stronę internetową oraz system rezer-
wacji, który m.in. tłumaczy na odpowied-
ni język i przelicza waluty. Wiele hoteli 
idzie jeszcze dalej, oferując rozwiąza-
nia technologiczne, które zadowolą 
nawet najbardziej zafascynowanych 
cyfrowym światem. Jakie najnowsze roz-
wiązania technologiczne można spo-
tkać dziś w hotelach?

Otwieranie drzwi 
tabletem…

...albo smartfonem czy jakimkolwiek 
urządzeniem mobilnym. Okazuje się, że 
rzecz tak prosta i wydawałoby się oczy-
wista jak klucz do drzwi przechodzi do 
historii. Już pojawienie się elektronicz-
nej karty zaczęło wypierać ten kawałek 
metalu służący do otwierania drzwi. Dziś 
nawet karta staje się przeżytkiem. 
Następnym etapem tej ewolucji jest 
zakodowanie danych niezbędnych do 
otwierania drzwi w  przenośnym urzą-
dzeniu gościa. Niektóre hotele już zaczę-

ły używać tego rozwiązania. Jedne 
korzystają z technologii NFC, inne z sys-
temu skanowania kodów, jakie są uży-
wane np. na lotniskach.

autOmatyczny serwis
Może jeszcze niepełny, ale zawsze. 

Okazuje się, że wielu gości w drobniej-
szych sprawach woli technologię niż 
kontakt z kimś z obsługi. Nic więc dziw-
nego, że wprowadza się kolejne usługi, 
które gość może załatwić samodzielnie, 
korzystając ze swoich urządzeń mobil-
nych albo telewizji hotelowej. Zdalne 
opcje check-in i check-out stają się coraz 
popularniejsze, a niektóre hotele zaczy-
nają pracować z aplikacjami, które umoż-
liwiają gościom zamawianie usług poko-
jowych bezpośrednio z urządzeń mobil-
nych. Istnieje cała gama podstawowych 
zapytań gości, które można zautomaty-
zować za pomocą odpowiedniej tech-
nologii, co uwalnia personel hotelowy, 

VR
Wirtualna rzeczywistość może 
pomóc gościom podjąć decyzję 
i upewnić ich, że wybrany obiekt 
spełna ich oczekiwania. To zaś poza 
większą satysfakcją klienta pozwala 
uniknąć potencjalnych nieporozu-
mień i podnosi ocene hotelu 

w oczach gości.

Hotelarskie perły 
Rynku TuRysTycznego
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a gościom dostarcza dodatkowych wra-
żeń i satysfakcji.

Więcej niż telefon
Dawniej telefon w pokoju hotelowym 

był ważnym urządzeniem. Goście dzię-
ki niemu łączyli się ze światem, zama-
wiali budzenie czy serwis do pokoju. 
Stopniowo telefony komórkowe zreduko-
wały rolę wynalazku Grahama Bella do 
ewentualnego kontaktu z  recepcją. 
Jednak ostatnio telefony, czy raczej cen-
trale łączności w pokojach hotelowych, 
nie tylko wracają do łask, ale wręcz stają 
się kluczowe. Dzięki nowym technolo-
giom wprowadzanym przez niektóre hote-
le goście przybywający do pokoju mogą 
korzystać z licznych nowych możliwości. 
Po sparowaniu swojego smartfona z tele-
fonem w pokoju mogą za pomocą swo-
jego urządzenia sterować telewizorem, 
klimatyzacją czy roletami. Za jego pośred-
nictwem mogą zamówić budzenie, śnia-
danie czy dostać informację, że oddane 
przez nich do prania rzeczy już są goto-
we, nawet jeśli właśnie przebywają na 
spotkaniu na drugim końcu miasta. 
Również ewentualne rozmowy telefonicz-
ne mogą być sprawnie przekierowywa-
ne do telefonu gościa bez względu na 
to, gdzie się znajduje.

Potrzeba dzielenia się 
Wrażeniami

Choć sama potrzeba dzielenia się 
z  kimś wrażeniami z  podróży jest tak 

stara, jak same podróże, to jednak, 
zwłaszcza ostatnio, zmieniły się formy 
tej komunikacji. Zdecydowana większość 
gości hotelowych chce opowiedzieć 
innym o  swoich wrażeniach z  pobytu. 
I niekoniecznie zrobi to w recepcji, roz-
mawiając z  recepcjonistą. Dziś opinie 
i recenzje online mają ogromny wpływ 
na odbiór każdego miejsca i  usługo-
dawcy. I z tego właśnie powodu coraz 
więcej hoteli stara się uważniej słuchać 
swoich gości. 

Aby to słuchanie było skuteczne, trze-
ba mieć do tego odpowiednie narzę-
dzia. Narzędzia te pozwalają hotelom 
zdobyć informacje o potrzebach, ocze-
kiwaniach, uwagach czy innych spra-
wach, a  także nawiązać komunikację, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. Internet jest 
skarbnicą biznesowej wiedzy, jeśli wie 
się, jak z niej korzystać.

wirtualna 
rzeczyWistość

Gogle VR przestały już być zabawką, 
a  stały się poważnym narzędziem. 
Również w hotelarstwie. Hotelarze zdali 
sobie sprawę z potencjału wirtualnej rze-
czywistości w branży turystycznej i nie-
które sieci i obiekty już wprowadziły tę 
technologię dla gości. 

Sieć Marriott wprowadziła usługę VR 
o nazwie VRoom Service, z której goście 
mogą korzystać przez 24 godziny na 
dobę. Urządzenia VR są wyposażone 
w "pocztówki VR", które mają inspirować 

gości, prezentując obrazy z  podróży. 
Ma to zachęcić do dokonania rezerwa-
cji, zarówno ze względu na sam hotel 
widziany na własne oczy, jak i na dzia-
łające na wyobraźnię obrazy z okolicy 
hotelu.

inteligentny Pokój
Idea pokoju, który sam dostosowuje 

się do potrzeb gościa, nie jest może 
nowa, jednak dopiero współczesne tech-
nologie pozwalają ją zrealizować.

Dziś już można projektować pokoje, 
które sterowane są głosem gościa i apli-
kacją w jego smartfonie. 

Do tego jeśli ten gość korzystał już 
kiedyś z usług danego hotelu lub sieci, 
do której on należy, to ten inteligentny 
pokój będzie już wiedział, jaką tempe-
raturę lubi klient, jakie informacje mogą 
być dla niego przydatne itd.

Dla samych hoteli takie rozwiązania 
mają jeszcze tę zaletę, że pozwalają 
oszczędzać na personelu oraz lepiej 
gospodarować zasobami. Dlatego sieć 
Hilton zaprojektowała takie właśnie spo-
soby sterowania pokoju testowego dla 
wybranych hoteli.

Część tych technologii jest dopiero 
na etapie planowania. Inne są już testo-
wane, jeszcze inne są już z powodze-
niem stosowane w  różnych hotelach. 
Patrząc jednak na tempo zmian techno-
logicznych, można się spodziewać, że 
już za chwilę wszystkie będą standar-
dem w hotelach. •
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Najnowocześniejsze  
     hotele świata

Technologia coraz bardziej wkracza w każdą dziedzinę naszego życia. 
Otacza nas i coraz lepiej spełnia nasze oczekiwania i zachcianki. Wielu 
z nas otacza się nią coraz szczelniej na co dzień. Nic dziwnego, 
że zatrzymując się w hotelu, chcą również obcować z technologią.
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S
zwajcar o nienagannych manierach, dyskretny con-
cierge, który w lot odgaduje potrzeby swoich sta-
łych gości, czy szef sali doskonale wiedzący, na 
co ma ochotę klient. Tak – zdaniem wielu ludzi – 
powinien wyglądać doskonały hotel.

Jednak dla coraz większej grupy ten ideał wygląda zupełnie 
inaczej. Robot w roli concierge’a, system podwodnego nagło-
śnienia w basenie, konferencja za pośrednictwem hologramów 
i otoczenie sterowane smartfonem. Coraz więcej hoteli tak wła-
śnie wygląda. Poniżej przedstawiamy kilka hoteli, które już dziś 
wyglądają jak przeniesione z przyszłości.

W singaPore sentosa cove
W tym singapurskim hotelu pływając można słuchać muzyki 

wydobywającej się (czy raczej sączącej) ze specjalnych pod-
wodnych głośników. Cały design hotelu jest zresztą nowocze-
sny i podkreślany oświetleniem LED biegnącym przez cały hotel. 

Peninsula Hotel of tokyo
W  tym japońskim hotelu goście mogą korzystać z  takich 

udogodnień, jak internetowe radio z ponad 3 tys. stacji czy tele-
fony łączące za pośrednictwem Skype’a. Można też odbyć 
wewnątrz hotelu polowanie na pokemony, co na pewno zajmie 
nie tylko najmłodszych gości.

yotel – noWy jork
Szczycący się 669 pokojami hotel Yotel to obiekt w stylu 

kapsuły, posiada elektroniczne terminale do zameldowania. 
Również bagażami zajmuje się tu technologia. Robot o odpo-
wiednio dobranym imieniu – Yobot zajmuje się bagażami 
gości. W pokojach znajdują się łóżka z napędem i klimatyza-
cja, która uruchamia się na ruch. Hotel określa swoją recep-
cję jako "centrum kontroli misji". Przestrzeń, technologia i efek-
tywność są tutaj priorytetami, pomagającymi zapewnić nie-
zwykłe wrażenia gościom.

Pengheng sPace caPsules hOtel
Jeśli ktoś chciałby sobie wyobrazić (a właściwie zobaczyć), 

jak będzie wyglądał zrobotyzowany świat bez ludzi, powinien 
udać się do chińskiego Shenzhen, a konkretnie do zlokalizo-
wanego w nim hotelu.

W Pengheng Space Capsules Hotel personel, w tym odźwier-
ni, kelnerzy i pracownicy recepcji, nie są ludźmi. To po pro-
stu roboty. Wszystkie pokoje są tak zaprojektowane, że wyglą-
dają jak kapsuły kosmiczne. Tak czyste, że sprawiające wra-
żenie sterylnych, wnętrza wyglądają jak ze scenografii filmu 
science fiction.

marriott city centre – cHarlotte
Sieć Marriott przekształciła ten niczym niewyróżniający się 

obiekt wybudowany w latach 80. w centrum innowacji. Są tu 
testowane funkcje, które można wprowadzić w innych obiek-
tach sieci. 

Jednym z ciekawych rozwiązań oferowanych w tym hotelu 
jest możliwość uczestniczenia gości w  setkach rozmaitych 
wirtualnych zajęć fitness, które są wyświetlane na dużych 
ekranach ściennych. Pokoje mają specjalnie oczyszczane 
powietrze i cyfrowo sterowane oświetlenie, tak by zmniejszyć 
skutki podróży między strefami czasowymi.

city Hub – amsterdam
Wielu młodych turystów preferuje ciasne hostele, aby ich 

podróżny budżet nie został zdemolowany. Alternatywą dla 
klasycznych hosteli jest zlokalizowany w  Amsterdamie City 
Hub. Właściwie o tym miejscu można powiedzieć, że jest to 
hostel przyszłości. 

Do dyspozycji gości jest 50 minimalistycznych kapsuł 
z podwójnymi łóżkami. Poza tym oferuje gościom Wi-Fi, stre-
aming muzyki oraz oświetlenie sterowane przez aplikację. 
Dodatkowo goście otrzymują elektroniczną opaskę, która 
służy do odblokowania drzwi.•FO
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Tak uważa 72 proc. gości hotelowych. 
Na to i inne pytania postanowili 
odpowiedzieć przedstawiciele portalu 
hotelowego HRS. 
W tym celu przygotowali raport
o hotelach designerskich.

designerski 
znaczy nowoczesny

J
aki hotel można nazwać desi-
gnerskim? Autorzy raportu 
uznali, że jest to obiekt o god-
nym uwagi designie, wyjątko-
wej koncepcji wizualnej, nie-

banalnej architekturze i  estetyce oraz 
wyszukanym wystroju wnętrz. Zazwyczaj 
hotele designerskie są nowoczesne, 
nowatorskie, często minimalistyczne 
i zaprojektowane przez znanego projek-
tanta.
Jak pokazują wyniki raportu „Hotelowy 
Design”, goście hotelowi i hotelarze mają 
różne zdanie na temat tego, co według 
nich powinno znajdować się w miejscu 
noclegowym określanym mianem desi-
gnerskiego. Aż 72 proc. gości hotelo-
wych uważa, że hotel designerski powi-
nien być nowoczesny. Natomiast aż  
56 proc. hotelarzy twierdzi, że hotel desi-
gnerski to miejsce, które wyznacza tren-
dy.
Co jednak dokładnie uważają za obiekt 
designerski goście? Ich zdaniem najważ-
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designerski 
znaczy nowoczesny

niejsze w  takim obiekcie są sprzęty 
i wyposażenie. Zdaniem profesjonalistów 
zaś najważniejsza jest jakość obsługi 
i zastosowanie nietypowych rozwiązań.

ile mamy hOteli  
designerskich?
Definicja hotelu designerskiego nie jest 
precyzyjna i  określenie to stosować 
można raczej uznaniowo. Goście hote-
lowi pytani przez autorów raportu wska-
zali 135 hoteli w Polsce, które uznali za 
obiekty designerskie. Czy to dużo? 
Według danych zebranych przez GUS, 
w pierwszym półroczu 2017 r. w Polsce 
działało 9595 hoteli i łącznie 11 043 obiek-
ty hotelowe (hotele, motele, pensjonaty 
i inne). W tej perspektywie liczba 135 sta-
nowi jedynie około 1 proc. W przyszło-
ści może się to jednak zmienić pod 
warunkiem, że miejscom z lepszym desi-
gnem będzie towarzyszyć wysoko 
wykwalifikowana i doświadczona obsłu-
ga obiektu.
Choć hotele designerskie nie są w Polsce 
zbyt popularne, coraz więcej gości szuka 
ich podczas wybierania miejsca nocle-
gowego. Wynika to najwyraźniej z rosną-
cej zamożności polskiego rynku. W efek-
cie oczekiwania gości hotelowych ewo-
luują od prostej potrzeby wygodnego 
noclegu do poszukiwania dodatkowych 
wartości, do jakich niewątpliwie należy 
oryginalny design. Ten ostatni zaczyna 
odgrywać coraz większą rolę podczas 
wyboru obiektu.
Aż 56 proc. osób zapytanych przez 
przedstawicieli HRS odpowiedziało, że 
to właśnie styl hotelu zadecydował 
o rezerwacji przez nich miejsca. Jak się 

okazuje, większość może zapłacić za 
dwuosobowy pokój w hotelu designer-
skim od 200 do 300 zł. Jednak jedynie 
4 proc. gotowe jest zapłacić 500 zł za 
oryginalny wystrój. Zapewne wraz 
z  rosnącą zamożnością Polaków stop-
niowo gotowość do dopłacania za takie 
dodatkowe wartości będzie rosła.

W domu jak W Hotelu
Zapewne większość hotelarzy zadekla-
ruje, że chciałoby, aby ich goście czuli 
się w hotelu jak w domu. Okazuje się, że 
niektórzy klienci chcą raczej w  domu 
poczuć się jak w hotelu, co należy ode-
brać jako komplement dla tych obiektów, 
które zainspirowały gości do zastosowa-
nia w swoich domach rozwiązań podpa-
trzonych podczas wizyty w hotelu. I obec-
nie nie chodzi o kosmetyki czy jakieś ele-
menty wyposażenia pokoju, ale o  roz-
wiązania funkcjonalne lub designerskie. 
Aż 57 proc. gości hotelowych inspiruje 
się rozwiązaniami wykorzystywanymi 
w hotelach i  implementuje je w swoich 
domach.
Jak wynika z  raportu, klienci chętnie 
w domu stosują takie rozwiązania funk-
cjonalne jak:
• deska do prasowania przymocowana 
do ściany,
• połączenie lampki nocnej z  ładowar-
ką,
• montaż zasłon zaciemniających,
• instalacja głośników w łazience.
Z drugiej strony, często przenoszone do 
prywatnych domów są rozwiązania zwią-
zane bezpośrednio z samym designem 
– zdobienia ścian, kolorystyka, dekora-
cje czy wybór zdobionych mebli. •
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7 
największych 
hoteli świata 

Wiele osób lubi kameralne, spokojne hotele,
 jednak niekiedy lepiej sprawdzają się duże 

obiekty. Te ostatnie bywają niekiedy naprawdę 
duże. Poniżej prezentujemy kilka hoteli, 

które pod względem liczby pokoi uchodzą 
za największe na świecie.
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P
racownicy w  takim hotelu 
są trochę jak załoga na 
ogromnym okręcie. Niby 
służą razem, ale mogą się 
nigdy nie spotkać. Tak 

samo zresztą jest z  gośćmi. W  tym 
wypadku nawet gdy mieszka się w jed-
nym hotelu, można mieć problem, żeby 
się spotkać.

Ogromne obiekty czekające na tysią-
ce gości rozrzucone są po całym świe-
cie, choć oczywiście, jak w wielu kate-
goriach „naj”, Stany Zjednoczone mogą 
pochwalić się kilkoma obiektami rozmia-
ru XXL. A w tym wielkim kraju zdecydo-
wanym liderem gromadzącym wielkie 
hotele jest oczywiście Las Vegas. To 
prawdziwe zagłębie wielkich obiektów, 
bo w zasadzie są to zwykle dodatki do 
kasyn oraz centrów rozrywki i  często 
goście podczas swojego pobytu nawet 
nie opuszczają tych molochów, a miasto 
widzą tylko, kiedy przyjeżdżają i wyjeż-
dżają. 

Gdzie zatem jest hotel z  największą 
liczbą pokoi na świecie? Okazuje się, że 
nie w Dubaju, nie Las Vegas ani Nowym 
Jorku, ale w Moskwie. W sumie, jak się 
zastanowić, to – zważywszy słabość 
Rosjan do wielkich formatów – nie powin-
no to dziwić.

Hotel izmajłoWo, 
mOskwa

W  tym zaledwie trzygwiazdkowym 
hotelu znajduje się 7,5 tys. pokoi. Na ten 
kompleks hotelowy składają się cztery 
wieże liczące po 30 pięter każda. To tu 
zakwaterowano m.in. sportowców, któ-
rzy przyjechali na Igrzyska Olimpijskie 
do Moskwy w  1980 r. Sam kompleks 
położony jest w  historycznym miejscu 
i  w  jego pobliżu znajdują się rozmaite 
zabytki.

mgm grand & signature, 
las vegas

Drugie miejsce jest już dużo bardziej 
oczywiste – hotel mający 6772 pokoje 
znajduje się w Las Vegas. Jest znacznie 
młodszy od moskiewskiego, powstał 
bowiem w 1993 r. W tym wypadku pro-
jektanci również rozłożyli te wszystkie 
pokoje w czterech wieżach i tu również 
mają one po 30 pięter. Jak przystało na 
tak duży obiekt, hotel przyciąga organi-
zatorów dużych imprez, w tym np. walk 
bokserskich czy koncertów. I  jak przy-

stało na taki kompleks, na jego terenie 
są centra handlowe, restauracje, butiki 
i oczywiście kasyna.

first World Hotel, 
malezja

Ten hotel położony w Pahang w Malezji, 
wbrew nazwie, jest dopiero trzeci na świe-
cie pod względem liczby pokoi. Jest 
bowiem nieco mniejszy od hotelu w Las 
Vegas – znajduje się w nim 6118 pokoi. 
Tym razem projektanci nie stworzyli czte-
rech wież, ale jedną bryłę budynku. Hotel 
jest bardzo charakterystyczny, ma 
bowiem niezwykle kolorową elewację.

disney's all-star 
resorts, orlando, 
stany zjednoczone

To nie jest typowy hotel. Właściwie to 
cały kompleks rozrywkowo-hotelowy (jak 
zresztą można się domyślić po samej 
nazwie). Na obiekt składają się trzy ośrod-
ki połączone w  jeden: Disney's All-Star 
Sports Resort, Disney's All-Star Music 
Resort i Disney's All-Star Movies Resort. 
każdy z nich ma inny motyw przewodni. 
W  sumie w  kompleksie do dyspozycji 
gości jest 5658 pokoi.

tHe Wynn & encore,
las vegas 

Znów jesteśmy w  Las Vegas. Wszak 
to miasto kasyn i właśnie hoteli. Tu znów 
mamy do czynienia nie tyle z  jednym 
obiektem, ile z kompleksem dwóch hote-
li – Wynn i Encore, które mają razem 4748 
pokoi. Oba są nowymi obiektami, bo 
powstały na początku tego stulecia. 
Należą do kompleksu Mandalay Bay. 
Hotel należy do bardzo luksusowych 
obiektów. Wynn ma do dyspozycji gości 
18-dołkowe pole golfowe, a także salon 
Ferrari.

tHe luxor, las vegas
I znów Las Vegas, choć nazwa egip-

ska. Hotel Luxor ma do dyspozycji 4400 
pokoi i jest zbudowany w pobliżu innych 
najlepszych hoteli w Las Vegas, takich 
jak wspomniany kompleks Mandalay Bay 
czy The Excalibur. Ale nawet na tym impo-
nującym tle ten obiekt, stylizowany na 
budowle egipskie, zwraca na siebie 
uwagę. Hotel powstał w 1993 r. i może 
pochwalić się posągiem sfinksa. Choć 
ma zaledwie trzy i pół gwiazdki, to jed-
nak cieszy się dużą popularnością. •FO

T.
 F

LI
C

k
R



40   Przygotowane przez redakcję miesięcznika Rynek Turystyczny www.rynek-turystyczny.pl

Hotelarskie perły 
Rynku TuRysTycznego

Hotele Miejskie

nazwa ulica miejscowość strona WWW

1231 Hotel ul. Przedzamcze 6 87-100 Toruń www.hotel1231.pl

Abella ul. Długa 48 31-146 Kraków www.arteryhotels.pl/abella

Apart Residence ul. siemiradzkiego 2 31-137 kraków www.apartamentywpolsce.pl

ArtHotel stalowa52 ul. stalowa 52 03-429 Warszawa www.stalowa52.p

Atelier ul. Topolowa 40 31-506 Kraków www.arteryhotels.pl/atelier

Avena ul. Długa 78/80 31-147 Kraków www.arteryhotels.pl/avena

Boutique Hotel's Wrocław ul. kwiska 1/3 54-210 Wrocław www.cfihotels.pl

Daniel Griffin ul. Starowiślna 22 31-035 Kraków www.arteryhotels.pl

Don Prestige Residence ul. Św. Marcin 2 61-803 Poznań www.donprestige.com

europeum Hotel ul. kazimierza Wielkiego 27A 50-077 Wrocław www.europeum.pl

Hotel Bellotto ul.  Senatorska 13/15 00-075 Warszawa www.hotelbellotto.pl

Hotel Blow up Hall ul. kościuszki 42 61-891 Poznań www.blowuphall5050.com

Hotel centrum sosnowiec ul. Modrzejowska 3 41-200 sosnowiec www.hotelcentrumsosnowiec.pl

Hotel Ilan ul. Lubartowska 85 20-123 Lublin www.hotelilan.pl

Hotel Indigo kraków ul. św. Filipa 18 31-150 kraków www.indigokrakow.com

Hotel sopot ul. J.J. Haffnera 88 81-715 sopot www.hotelsopot.eu

Hotel stary Browar kościerzyna ul. słodowa 3 83-400 kościerzyna www.starybrowarkoscierzyna.pl

Hotel Tabacco ul. kopernika 64 90-553 Łódź www.hoteltobaco.pl

Metropolitan Boutique Hotel 
kraków ul. Joselewicza 19 33-332 kraków www.hotelmetropolitan.pl

Przystań Bydgoszcz ul. Tamka 2 85-102 Bydgoszcz www.przystanbydgoszcz.pl

Queen Boutique Hotel ul. Józefa Dietla 60 31-039 kraków www.queenhotel.pl

stradonia ul. stradomska 7 31-068 kraków www.stradonia.com

Venetian House Aparthotel Rynek glówny 11 31-042 kraków www.venetian-house.pl

yarden ul. Długa 35 31-147 kraków www.arteryhotels.pl/yarden

zulian ul. Długa 41 31-146 kraków www.arteryhotels.pl/zulian

Hotele konferencyjne/biznesowe

copernicus Hotel Toruń Bulwar Filadelfijski 11 87-100 Toruń www.copernicustorunhotel.com

Fabryka Wełny Hotel & Spa ul. Grobelna 4 95-200 Pabianice www.fabrykawelny.pl

Hotel nARVIL conference & spa ul. czesława Miłosza 14A 05-140 serock www.hotelnarvil.pl

Hotel europa ul. Radomska 76A 27-200 starachowice www.europa-hotel.pl

Hotel Arche ul. oleńki 20 42-200 częstochowa www.hotelczestochowa.com

Hotel Mazurek  ul. 3 Maja 30 62-600 koło www.hotelmazurek.com

Hotel Monopol ul. Dworcowa 5 40-001 katowice www.monopolkatowice.hotel.
com.pl

Hotel stare kino – cinema 
Residence ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź www.cinemahotel.pl

Młyn Jacka Hotel & spa Jaroszowice 234 34-100 Jaroszowice www.hotelmj.pl

nosalowy Dwór Resort & sPA  
– Hotel zakopane ul. oswalda Balzera 21D 34-500 zakopane www.nosalowy-dwor.eu

Wybrane polskie niezależne obiekty hotelowe
Wybraliśmy obiekty, które nie należą do międzynarodowych sieci. Za to wyróżniają się choćby 

wysokimi lokatami w konkursach (jak np. w organizowanym przez redakcję „Hotelarza” 
od ponad 10 lat konkursie 

"
Hotel z Pomysłem"). Kategorie, na które podzieliliśmy hotele, 

są oczywiście umowne. Niektóre z nich mogłyby znaleźć się w kilku kategoriach. 
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PuRo gdańsk stare Miasto ul. stągiewna 26 80-750 gdańsk www.purohotel.pl/gdansk

Hotel Airport okęcie ul. 17 stycznia 24 02-148 Warszawa www.airporthotel.pl

Regent Warszawa ul. Belwederska 23 00-001 Warszawa www.regent-warsaw.com

scandic Wrocław ul. Piłsudskiego 49-57 50-032 Wrocław www.scandichotels.com

Hotel Prezydent al. inż. Leona nowotarskiego 3 33-380 krynica-zdrój www.hotelprezydent.com

Warmiński Hotel & conference ul. kołobrzeska 1 10-422 olsztyn www.hotel-warminski.com.pl

Hotele spa i wellness

Aries Hotel & spa zakopane ul. Mariusza zaruskiego 5 34-500 zakopane www.hotelaries.pl

Arka Medical spa ul. sułkowskiego 11 78-100 kołobrzeg www.arka-mega.pl

BRIsToL ART & Medical sPA ul. 1 Maja 1 28-100 Busko-zdrój www.bristolbusko.pl

głęboczek Vine Resort & sPA Wielki głęboczek 1 87-313 Brzozie www.gleboczek.pl

HoT_elarnia Hotel & sPA ul. Morenowa 33 62-040 Puszczykowo www.hotelarnia.pl

Hotel Białowieski conference 
Wellness & sPA ul. Waszkiewicza 218B 17-230 Białowieża www.hotel.bialowieza.pl

Hotel Buczyński Medical & spa ul. Prusa 2 59-850 Świeradów-zdrój www.hotelbuczynski.pl

Hotel konradówka Wellness  
& sPA nad Łomnicą 20c 58-540 karpacz www.konradowka.pl

Hotel kuDoWA Manufaktura 
Relaksu ul. Mariana Buczka 16 57-350 kudowa-zdrój www.hotelkudowa.pl

Hotel Lubicz Wellness & sPA ul. grunwaldzka 14 76-270 ustka www.hotel-lubicz.pl

Hotel Marina club Destination 
sPA siła 100 k. olsztyna 11-036 gietrzwałd www.hotelmarinaclub.pl

Hotel Mikołajki al. spacerowa 11 11-730 Mikołajki www.hotelmikolajki.pl

Hotel słoneczny zdrój ul. Bohaterów Warszawy 115 28-100 Busko-zdrój www.slonecznyzdroj.pl

Hotel sPA Dr Irena eris Wzgórza 
Dylewskie Wysoka Wieś 22 14-100 ostróda www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-

dylewskie

Hotel sPA Faltom gdynia-Rumia ul. grunwaldzka 7 84-230 gdynia/Rumia www.hotel-faltom.com.pl

Park Hotel kuR & sPA Buczyński ul. orzeszkowej 2 59-850 Świeradów-zdrój www.parkhotel.pl

Willa Port Art & Buisnes ul. Mickiewicza 17 14-100 Ostróda www.willaport.pl

Termy Warmińskie ul. Kąpielowa 1 11–100 Lidzbark Warmiński www.termywarminskie.pl

Hotel Żubrówka ul. olgi gabiec 6 17-230 Białowieża www.hotel-zubrowka.pl

Interferie Sport Hotel Bornit ul. Mickiewicza 21 58-580 Szklarska Poręba www.interferie.pl/hotelbornit

Interferie Medical Spa ul. Uzdrowiskowa 15 72-600 Świnoujście www.interferie.pl/inmedicalspa

Interferie Aquapark Sport Hotel 
Malachit ul. Kościuszki 1 59-850 Świeradów-Zdrój www.interferie.pl/malachit

Manor House sPA ul. czachowskiego 56 26-510 chlewiska www.manorhouse.pl

Piwniczna spa & conference 
Piwniczna zdrój ul. gąsiorowskiego 5 33-350 Piwniczna-zdrój www.hotelpiwniczna.pl

Talaria Resort & sPA Trojanów 158 08-455 Trojanów www.talaria.pl

Uzdrowiska Kłodzkie SA  
Willa Mała Pieniawa ul. Matuszewskiego 1 57-320 Polanica-Zdrój www.uzdrowiska-klodzkie.pl

unitral Hotel ul. Piastów 6 76-032 Mielno www.unitral.pl

Hotel Limanova ul. generała W. sikorskiego 28 34-600 Limanowa www.limanovahotel.pl

Hotele wypoczynkowe

Hotel Platinum ul. kardynała Wyszyńskiego 11A 14-100 ostróda www.hotelplatinum.pl

Poziom 511 Design Hotel & SPA Bonerów 33 42-440 Podzamcze www.poziom511.pl

sielanka nad Pilicą ul. Łąkowa 1 05-660 Warka www.sielanka.pl

Hotel Magellan Bronisławów, ul. Żeglarska 35/31 97-320 Wolbórz www.hotelmagellan.pl

galery 69 Dorotowo 38 11-034 stawiguda www.hotelgalery69.pl

Hotel Arłamów Arłamów 38-700 ustrzyki Dolne www.arlamow.pl

Hotel Lidia spa & Wellness ul. Dorszowa 3 76-153 Darłówko zachodnie www.hotel-lidia.pl
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grandHotel Tiffi ul. Jarosława Dąbrowskiego 9 14-200 Iława www.grandhotel.tiffi.com/pl

Marine kołobrzeg ul. sułkowskiego 9 78-100 kołobrzeg www.marinehotel.pl

Boulevard ustronie Morskie ul. kościuszki 3A-u 78-111 ustronie Morskie https://blvd.pl

Hotel Aquarius sPA ul. kasprowicza 24 78-100 kołobrzeg www.aquariusspa.pl

grand Lubicz ustka ul. Wczasowa 4 76-270 ustka www.grandlubicz.pl

Hotel Anders ul. spacerowa 2 14-133 stare Jabłonki www.hotelanders.pl

złoty groń ul. Istebna 593 43-470 Istebna www.hotelzlotygron.pl

Dom konesera Trzcin Trzcin 81 13-324 Trzcin www.domykonesera.pl

Dom Wczasów Dziecięcych 
Jagusia ul. Słoneczna 17 57-350 Kudowa-Zdrój www.uzdrowiska-klodzkie.pl

Hotel Bukovina ul. sportowa 22 34-530 Bukowina Tatrzańska www.hotelbukovina.pl

Przystań Hotel & sPA ul. Żeglarska 4 10-150 olsztyn www.hotelprzystan.com

Park Hotel kuR & sPA Buczyński ul. orzeszkowej 2 59-850 Świeradów-zdrój www.parkhotel.pl

grand Hotel stamary ul. kościuszki 19 34-500 zakopane www.stamary.pl

cristal Resort szklarska Poręba 
by zdrojowa ul. kołłątaja 4A 58-580 szklarska Poręba www.cristal-resort.pl

Vivaldi Hotel karpacz ul. olimpijska 4 58-540 karpacz www.vivaldi.pl/karpacz

grand nosalowy Dwór ul. oswalda Balzera 21D 34-500 zakopane www.nosalowy-dwor.eu

Hotel senator ul. Wyzwolenia 35 78-131 Dźwirzyno www.hotelsenator.pl

Hotele zabytkowe

Bonerowski Palace ul. Świętego Jana 1, 
Rynek główny 42 31-013 kraków www.palacbonerowski.pl

Dwór kaliszki kaliszki 17 12-230 Biała Piska www.dworkaliszki.pl

Dwór sanna Wierzchowiska Drugie 163 23-310 Modliborzyce www.dworsanna.pl

Dwór sieraków sieraków 233 32-410 Dobczyce www.dworsierakow.pl

Hotel copernicus ul. kanonicza 16 31-002 kraków www.copernicustorunhotel.com

Hotel krasicki pl. zamkowy 1/7 11-100 Lidzbark Warmiński www.hotelkrasicki.pl/Hotel 
stary

Hotel Pałac Romantyczny ul. Toruńska 1 Turzno k. Torunia,
87-148 Łysomice www.palac-romantyczny.com

Hotel Podewils w krągu krąg 16 76-010 krąg/Polanów www.podewils.pl

Hotel st. Bruno ul. św. Brunona 1 11-500 giżycko www.hotelstbruno.pl

orient Palace ul. kłodzka 14 Bielany Wrocławskie www.orientpalace.pl

Pałac Łochów ul. Marii konopnickiej 1 07-130 Łochów www.palaclochow.pl

Pałac Mierzęcin Wellness  
& Wine Resort Mierzęcin 1 66-520 Dobiegniew www.palacmierzecin.pl

Pałac Pakoszów  
(schloss Wernersdorf) ul. zamkowa 3 58-573 Piechowice www.palac-pakoszow.pl

zamek Biskupi Janów Podlaski ul. zamkowa 1 21-505 Janów Podlaski www.zamekjanowpodlaski.pl

zamek karpniki ul. Łąkowa 1 58-533 karpniki www.zamekkarpniki.pl

zamek Ryn pl. Wolności 2 11-520 Ryn www.zamekryn.pl
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