Hotely ARIA a U Zlaté studně (Golden Well) bodovaly
i v letošním ročníku ankety Travelers’ Choice® Awards
Praha, Česká republika – 27. ledna, 2014 – Pražské hotely ARIA a U Zlaté studně (Golden Well)
obsadily přední příčky v několika kategoriích portálu Tripadvisor.com v žebříčku Travelers’ Choice®
awards.
Návštěvníci portálu vynesli hotel ARIA na pozici absolutního vítěze z celkového počtu 1587 hotelů,
hotel U Zlaté studně získal 1. příčku v kategorii Luxusní hotel a Romantický hotel. Zajímavostí je, že
oba hotely, ačkoliv patří do kategorie nezávislých hotelů butikového typu, za sebou nechaly luxusní
hotelové řetězce zvučných jmen jako je Four Seasons či Mandarin Oriental.
„Tento úspěch je skvělou ukázkou toho, jak dobrý nápad a servis soupeří s konkurencí
velkých hotelových řetězců. V obou hotelích klademe důraz na perfektní péči o naše
hosty tak, aby se u nás cítili jako doma. Do příštího vyhlášení výsledků ankety máme
velkou motivaci probojovat se i do celosvětového žebříčku a umístit se v něm alespoň
v první desítce.“ říká Jiří Hlavatý, generální ředitel hotelu ARIA a U Zlaté studně.
A čeho si cestovatelé na oceněných hotelích považují nejvíc? Hotel ARIA s 51 pokoji
vyniká především svým hudebním zaměřením. Hudební téma je zde propracováno do
nejmenšího detailu a dokonale se snoubí se zákaznickým servisem na nejvyšší úrovni.
Hotel oslavil v loňském roce 10. výročí od svého otevření a za tu dobu posbíral již řadu
významných ocenění.
Hotel Golden Well s pouhými 19 pokoji spíše než hudební zážitek nabízí hostům výlet do
histore. Nachází se totiž přímo pod Pražským hradem a údajně kdysi náležel k majetku
Rudolfa II. Hotel je proslulý také svou vyhlášenou restaurací Terasa U Zlaté studně, z níž
mohou návěštěvníci vystoupat přímo do palácových zahrad pod hradem.
Ankety portálu Tripadvisor.com patří mezi nejsledovanější v oblasti cestovního ruchu.
Portál měsíčně navštíví téměř 30 milionů uživatelů, což je největší internetová
cestovatelská komunita. Turisté při svém putování hodnotí například kulturní a přírodní
památky, kvalitu ubytování a dalších služeb, ceny nebo chování místních obyvatel.
Kompletní vyhodnocení Travelers’ Choice 2014 naleznete na
www.tripadvisor.com/travelerschoice
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