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В уютната прегръдка на комфорта - флирт с жизнеността!
Arte Spa & Park Hotel е най-новият петзвезден комплекс в СПА столицата на Балканите – Велинград.
Разположен в подножието на гората, сред дивна гледка и уникална природа, в район на бризове с чист
въздух и висока йонизация, хотелът първо ще Ви грабне със своя кокетен алпийски стил и архитектурна
елегантност. Миг след това ще усетите тишината и спокойствието, които пленяват сетивата,
за да Ви потопят в незабравимо преживяване сред комфорт и лукс. И това е само малка част от
всичко, което ние с щедро гостоприемство, много положителен заряд и щипка любов сме подготвили
за Вас! Концепцията ни е развивана в посока съчетаване на иновативност, модерен дизайн и лукс с
удобство, отпускаща атмосфера и много уют, както и безусловно запазване на връзката с природата
и максимално ползване на предоставените ни от нея ресурси и живителни блага. Грижата за Вас –
нашите гости, ни води дръзко напред към създаването на този неподражаем, по своему специален и
надяваме се уникален СПА комплекс.
Добре дошли при живата вода!

Arte Spa & Park Hotel, Велинград разполага с 126 помещения за настаняване.
Заведенията - Ресторант Villa Maria, Лоби бар Moët & Chandon и Уиски бар ще Ви пленят с неповторима
атмосфера, разнообразие от напитки и добра храна.
Конферентната зала на Arte Spa & Park хотел е подходяща за всеки тип събитие, благодарение на
функционалната си архитектура.
SPA центърът предлага вътрешна и външна зона и невероятно разнообразие от
процедури, с които да се погрижите както за красотата, така и за здравето си.
Вътрешен плувен басейн – 17х8 м., вътрешен детски басейн – 8х3 м., излаз от вътрешен към външен
басейн чрез топла връзка, джакузита, сауни – Билкова, Финландска, Инфрачервена, солна стая, арома
парна баня, солна парна баня, расул, приключенски душове, Хамам, Терма баня, басейн Ротонда, ледена
стая, релакс зона, масажни студия, тангенторни вани, family масажно студио, фитнес, салон за
красота – всичко това във вътрешната част и външен плувен басейн – 22х9 м., външен детски басейн –
12х10 м., Руска къща с руска баня, зала за хранене и печка на дърва, контрастни топила и джакузи – във
външната част.
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