Společnost Tržiště a.s., která provozuje Aria Hotel Prague a Golden Well Hotel (U
Zlaté studně), obsadila se svými hotely přední příčky v několika kategoriích ankety
Travelers’ Choice® Awards 2017.
24. ledna 2017, Praha, Česká republika –– Pražské hotely Aria a Golden Well (U Zlaté studně) se
umístily na předních příčkách v několika kategoriích žebříčku Travelers’ Choice® Awards 2017 portálu
TripAdvisor.com.
Golden Well Hotel zvítězil v kategorii Nejlepší luxusní hotel v České republice a patří mu také krásné
11. místo mezi nejluxusnějšími hotely na světě. Celkové druhé místo mezi nejlepšími hotely v České
republice obsadil Aria Hotel Prague, držitel ocenění Nejluxusnější hotel na světě z roku 2009. Tím se
letos může pyšnit jeho sesterský hotel Aria Hotel Budapešť.
„Jsem velmi rád, že náš sesterský hotel v Budapešti již rok po otevření vyhrál ocenění Nejlepší hotel
světa. Co nás těší ještě víc je fakt, že jsme obsadili i první dvě příčky mezi nejlepšími hotely v České
republice. Pro nás je ale největší výhra to, že umíme udržet kvalitu a jsme konzistentní ve všem, co
děláme“, říká Jiří Hlavatý, generální ředitel hotelů Aria a 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.
Golden Well je okouzlující hotel s 19 pokoji a apartmá situovaný přímo pod Pražským hradem.
Opravdový gurmánský zážitek čeká návstěvníky restaurace Terasa U Zlaté studně, ze které mají
přístup do Zahrad pod Pražským hradem.
Aria Hotel Budapešť je hotel s hudební tematikou situovaný přímo vedle baziliky sv. Štěpána. Tento
pavlačový hotel disponuje 44 pokoji a 5 apartmány, hudebním barem a knihovnou, restaurací a
nezapomenutelnou střešní terasou. Za zmínku také stojí jeho moderní spa, které získává jedno
ocenění za druhým.
TripAdvisor.com je největší turistický portál na světě s více než 120 miliony členů a více než 435
miliony recenzí restaurací, atrakcí a dalších podniků spojených s cestováním. Jeho žebříčky patří
v oblasti cestovního ruchu k těm nejsledovanějším.

Aria Hotel Prague, Tržiště 9, 118 00 Praha 1, Tel.: +420 225 334 111, www.aria.cz
Golden Well Hotel, U Zlaté studně 4, 118 00 Praha 1, Tel.: +420 227 011 213, www.goldenwell.cz

Kompletní seznam ocenění
Aria Hotel Prague
#2 Česká republika
#2 Luxusní Česká
republika
#5 Nejlepší servis
Česká republika
#7 Romantický Česká
republika

Golden Well Hotel
#11 Luxusní na světě
#1 Luxusní Česká
republika
#20 Butikový Česká
republika
#3 Nejlepší servis
#5 Luxusní Evropa
#19 Top servis Evropa
#20 Romantický
Evropa
#3 Romantický Česká
republika
#3 Butikový Česká
republika
#3 Nejlepší servis
Česká republika

Aria Hotel Budapešť
#1 Nejlepší hotel světa
#1 Luxusní Evropa
#8 Nejlepší servis
Evropa
#22 Romantický
Evropa
#1 Romantický
Maďarsko
#1 Nejlepší servis
Maďarsko
#1 Luxusní Maďarsko

Kompletní vyhodnocení Travelers’ Choice Awards 2017 naleznete na
www.tripadvisor.com/travelerschoice
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