Společnost Tržiště a.s., která provozuje hotely ARIA Hotel Prague a Golden Well
Hotel (U Zlaté studně), obsadila se svými hotely přední příčky v několika kategoriích
ankety Travelers’ Choice® Awards 2015
21. ledna 2015, Praha, Česká republika –– Pražské hotely ARIA Hotel Prague a Golden Well Hotel (U
Zlaté studně) obsadily přední příčky v několika kategoriích portálu Tripadvisor.com v žebříčku
Travelers’ Choice® awards 2015.
ARIA Hotel Prague se stal absolutním vítězem v kategorii Nejoblíbenější hotel z celkového počtu
1711 hotelů v České republice. ARIA Hotel Prague si tímto obhájil prvenství z minulého roku.
Pochlubit se může též druhým místem v kategorii Nejlepší luxusní hotel v České republice a
za zmínku stojí i ocenění coby osmého nejlepšího luxusního hotelu v Evropě.
Golden Well vede v kategorii Nejlepší luxusní hotel v České republice a drží se mezi 25 nejlepšími
luxusními hotely na světě a v Evropě.
Tímto za sebou nechaly řetězcové hvězdy jako Four Seasons Hotel Prague nebo Mandarin Oriental,
Prague.
„Velmi mě potěšilo, že se nám daří udržet kvalitu služeb obou hotelů na té nejvyšší úrovni a tvrdá a
poctivá práce všech mých kolegů znovu vedla k tomu nejvyššímu umístění. Každý rok si dáváme nové
a nové cíle, ale letos bude jen jeden - udržet první místo,“ říká Jiří Hlavatý, generální ředitel ARIA
Hotelu Prague a hotelu Golden Well.
ARIA Hotel Prague je ideálním místem pro milovníky hudby a špičkového servisu. Tento
pětihvězdičkový hotel v centru historické Malé Strany disponuje 51 pokoji a apartmány, sousedí
s Vrtbovskou zahradou a mimo jiné nabízí svým hostům hudební knihovnu, hotelové kino nebo
restauraci CODA se střešní terasou.
Hotel Golden Well je kouzelný hotel s 19 pokoji a apartmá situovaný přímo pod Pražským hradem.
Atmosféra domácího prostředí je umocněna vynikajicí kuchyní restaurace TERASA U ZLATÉ STUDNĚ,
ze které mají hosté přístup do Zahrad pod Pražským hradem.
Žebříčky portálu TripAdvisor patří k nejsledovanějším v oblasti cestovního ruchu. TripAdvisor.com je
největší turistický portál na světě s více než 60 miliony členů a více než 170 miliony recenzí hotelů,
restaurací, atrakcí a dalších podniků spojených s cestováním.
Kompletní vyhodnocení Travelers’ Choice Awards 2015 naleznete na
www.tripadvisor.com/travelerschoice
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