Nowości w ofercie 2019

WITOJCIE
w Hotelu Bania
2019

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie gościom Hotelu Bania oferty na najwyższym poziomie.
Właśnie dlatego dokładamy wszelkich starań, by z roku na rok nasz obiekt stawał się jeszcze lepszy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku, rozbudowujemy hotel o dodatkowe skrzydło,
które pozwoli nam na poszerzenie oferty, podniesienie standardu oraz zaoferowanie wyjątkowo komfotowego wypoczynku.

NOWY
Standard
Pokoi

Oferta noclegowa hotelu wzbogaci się o dodatkowe 110 pokoi z niesamowitym widokiem
na panoramę Tatr, stok narciarski oraz Białkę Tatrzańską. Wystrój wnętrz będzie utrzymany
w góralskim, ciepłym stylu z dużą ilością drewna. Pokoje zyskają na ergonomii oraz powierzchni użytkowej, wszystkie będą klimatyzowane. Łóżka ze specjalnie dobranymi materacami zapewnią komfortowy
sen i wypoczynek. Całość będzie sięgać wysoko ponad standard czterech gwiazdek, oferując naszym
gościom luksus o jakim marzą.

KAWIARNIA
na Szczycie

Dla fanów kawy z niesamowitym widokiem, pojawi się w ofercie Kawiarnia na Szczycie. Jedyna
w swoim rodzaju, utrzymana w góralskiej stylistyce kawiarnia widokowa, oferująca zapierający dech
w piersi widok na panoramę Tatr z czwartego piętra budynku.
Wizytom w tym miejscu towarzyszyć będzie zapach świeżo parzonej kawy, a barek zostanie zaopatrzony
w lokalne trunki. Nie zabraknie również góralskiej muzyki. Znakomite miejsce na relaks!

ROZRYWKA
w Lobby

Lobby jest jednym z ulubionych miejsc naszych gości. Oferuje muzykę na żywo, przestrzeń
do odpoczynku i spotkań ze znajomymi, a dla tych, którzy szukają czegoś na ząb - szeroki wybór regionalnych specjałów. Przestrzeń lobby zostanie poszerzona oraz wzbogacona o plac zabaw dla dzieci. Wybudowana zostanie również stała scena muzyczna z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem.
Dzięki temu oryginalnemu połączeniu nasi goście będą mogli spędzić wieczór na Bani, słuchając muzyki
na żywo, nie martwiąc się o swoje najmłodsze pociechy, które będą mieli pod okiem.

ROZRYWKA
w Sali Trzy Korony

Sala Trzy Korony mieszcząca się w Bania Conference Center umożliwi organizację rozrywki
na najwyższym poziomie. Koncerty, kabarety, spotkania z gwiazdami, relacje z ważnych wydarzeń
sportowych i kulturalnych czy emisje hitów kinowych będą mieć miejsce na sali oferującej niezapomniane wrażenia dzwiękowe. W pełni klimatyzowana, z możliwością pełnego zaciemnienia, wyposażona
w profesjonalną scenę, rzutniki, oświetlenie oraz wysuwaną trybunę, sala Trzy Korony z całą pewnością
doskonale spełni rolę centrum rozrywki.

RESTAURACJE
2019

Hotel Bania posiada trzy restauracje: Tatrzańską, gdzie można zjeść pożywne śniadanie
oraz obiadkolację; Góralską, gdzie przy dźwiękach kapeli góralskiej można skosztować lokalnych specjałów oraz Rohatkę serwującą dania kuchni Włoskiej. Na potrzeby Hotelu Bania 2019, restauracje zostaną
zmodyﬁkowane. Zwiększy się przestrzeń, ergonomia oraz ilość oferowanych miejsc.

NOWOCZESNA
Siłownia

Na czwartym piętrze budynku powstanie mini siłownia, umożliwijająca trening bez względu
na warunki atmosferyczne. W sezonie letnim, można również trenować na świeżym powietrzu. Sprzęt
siłowy umieszony jest w górnej części Ogrodu Zabaw. Ćwiczyć mogą zarówno młodzi jak i starsi.

NOWE MOŻLIWOŚCI
Palarnia

W Hotelu Bania 2019 znajdzie swoje miejsce profesjonalna palarnia, wyposażona w specjalne urządzenia
wentylacyjne, które w szybki i dyskretny sposób będą oczyszczać pomieszczenie z dymu oraz polepszać
jakość powietrza. Dodatkowo w palarni będzie można nabyć wysokiej jakości wyroby tytoniowe, cieszące
się renomą na całym świecie. Wielbiciele cygar i papierosów z całą pewnością docenią to udogodnienie.

BANIA
FAMILY HOUSE

W nowej części znajdzie się również budynek przystosowany swoją infrastrukturą dla dużych rodzin.
Oferować będzie przestronne pokoje typu studio w przystępnych cenach. Do dyspozycji gości będzie również zewnętrzny taras oraz garaż podziemny, a z okien rozciągać się będzie widok na Białkę Tatrzańską.

DWUPOZIOMOWY
Garaż podziemny

Po zakończeniu rozbudowy, Hotel Bania posiadać będzie dwupoziomowy garaż podziemny, oferujący
miejsce dla każdego gościa hotelowego. Znajdzie się tam również myjnia samochodowa oraz miejsca
do ładowania pojazdów elektrycznych. Całość będzie połączona zintegrowanym ciągiem komunikacyjnym z recepcją, informacją oraz Bania Conference Center. W garażu zostanie zamontowany inteligentny
system monitorowania, który ułatwi odnalezienie wolnego miejsca.
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Rezerwacja
Otwarcie nowej części Hotelu Bania zaplanowane jest na połowę 2019 roku. W celu uzyskania informacji o możliwości rezerwacji pokoi w nowopowstałym skrzydle, zapraszamy do kontaktu z działem rezerwacji indywidualnych.

KONTAKT
Dział Rezerwacji Indywidualnej czynny codziennie w godzinach: 9:00 - 20:00
email: rezerwacja@hotelbania.pl • tel. +48 18 534 43 70 • faks: +48 18 265 44 23

