Kolekce hotelů LIBRARY HOTEL COLLECTION, mezi které patří i Aria Hotel Prague,
získala tři prestižní ocenění
v CONDÉ NAST TRAVELER 2016 READERS’ CHOICE AWARDS.
Aria Hotel Budapešť číslem jedna ve střední Evropě, Aria Hotel Prague skončila čtvrtá.
19. října 2016 – Magazín Condé Nast Traveler dnes oznámil výsledky 29. ročníku Readers’
Choice Awards a tři hotely z Library Hotel Collection jsou na seznamu oceněných. Nejnovější
hotel, Aria Hotel Budapešť, zvítězil mezi hotely střední Evropy, Aria Hotel Prague se umístil
v téže kategorii na čtvrtém místě. Library Hotel, podle nějž získala celá kolekce své jméno,
obsadil 4. příčku mezi nejlepšími hotely v New Yorku.
“Je to pro nás veliká čest, že jsme získali nejen prvenství mezi hotely ve střední Evropě, ale i
ocenění pro další dva hotely“, řekl Henry Kallan, prezident Library Hotel Collection. “Umístění
na předních pozicích tohoto prestižního žebříčku je pro nás odměnou za vynikající zákaznický
servis a bohaté doplňkové služby, které inspirovaly cestovatele, aby nás na toto ocenění
doporučili.”
Přes 300 000 nadšených čtenářů – skoro dvakrát tolik než minulý rok – mohlo hlasovat pro
7394 hotelů, 606 měst, 500 výletních lodí a 236 ostrovů v anketě, jejíž vyplnění trvalo
průměrně 8 minut. Výsledek? 1402 nejlepších cestovatelských zážitků na planetě.
Oba hotely Aria lákají hosty svým netradičním designovým ztvárněním, které čerpá inspiraci
nejen z míst, kde se hotely nacházejí, ale především ze světa hudby, která na návštěvníky
dýchá opravdu na každém kroku. V Aria Hotel Prague se můžete projít po notaci
gregoriánského chorálu, v Aria Hotel Budapešť zase po klaviatuře nebo pobýt v jednom z
unikátně navržených pokojů oslavujících různé hudební legendy. Library Hotel pak vzdává
hold Newyorské veřejné knihovně, která je od hotelu vzdálena jen několik kroků. Hotel
uchovává více než šest tisíc knih rozmístěných do deseti pater, a to dle deseti hlavních
klasifikací Deweyho desetinného třídění (DDC®).
The Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards jsou nejstarším a nejvíc uznávaným
oceněním kvality v oblasti cestovním ruchu a opakovaně vybírají “to nejlepší z cestování.”
Pod vedením Pilar Guzmán se stalo více selektivním a specifickým k potřebám cestovatelů.
The Readers’ Choice Awards jsou vyhlášeny v listopadovém čísle Condé Nast Traveler. Úplný
seznam bude exkluzivně publikován na www.CNTraveler.com/rca.

Aria Hotel Prague
Aria Hotel Prague, jehož dveře se hostům poprvé otevřely v září roku 2003, byl navržen
italskou firmou Spatium – architekti Rocco Magnoli a Lorenzo Carmelini, známí především
díky spolupráci s legendární módní ikonou Giannim Versacem, proměnili skromný komplex
budov v originální hudebně laděný hotel. Hotel se nachází v historické části města v samém
srdci Malé Strany, jen tři minuty chůze od Karlova mostu. Disponuje soukromým vstupem do
barokní Vrtbovské zahrady a nejen díky své jedinečné lokalitě je ideálním místem pro
pořádání svateb a pro líbánkové pobyty. Hotelová restaurace CODA se kromě vynikající
kuchyně pyšní též střešní terasou, která nabízí úchvatný výhled na celé město.
Library Hotel Collection
Hoteliér Henry Kallan a jeho Library Hotel Collection se pyšní sedmi luxusními hotely, mezi
než patří i nejnovější Aria Hotel Budapešť a Hotel X Toronto, který otevře své brány již v roce
2017.
Čtyři newyorské hotely se už více než deset let drží v top desítce nejlepších hotelů této
metropole na cestovatelském portálu TripAdvisor – v jednom roce obsadily dokonce čtyři
nejvyšší pozice. Každý z hotelů má svůj osobitý styl a šarm. Zatímco Aria Hotel Prague patří
do Library Hotel Collection, vlastní ji pan Miroslav Voštiar.
The Library Hotel Collection byla v Luxury Hotel & Brand Report 2016 vyhodnocena jako
nejlepší hotelová luxusní značka. Obsadila první příčku mezi Small Luxury Brand, přičemž
získala skóre 96.1%, a úspěšně tak předběhla velké řetězce a značky. Aria Hotel Budapešť se
umístila v Top 10 Travel + Leisure World’s Best Hotel Award 2016. V kategorii Travel + Leisure
se umístil také newyorský hotel Elysée, a to v Top 500 za rok 2015. Aria Hotel Prague, kterou
vlastní pan Miroslav Voštiar, získal ocenění Travelers Choice Awards od TripAdvisoru a byl
zvolen nejlepším hotelem v České republice (http://libraryhotelcollection.com/).
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