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Arte Spa and Park Hotel - BG-Mamma рекламодател
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Мнения: 2

23 юни 2017, 11:20 ч.

Разположен в подножието на гората, сред дивна гледка и уникална природа, в район с чист въздух и висока
йонизация, Arte Spa&Park Hotel във Велинград 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 се потопите в незабравимо преживяване сред комфорт и лукс за събуждане на жизнените сили и усещане
за лекота. Със своите 126 стаи и апартаменти Arte Spa&Park Hotel предлага разнообразни възможности за
настаняване, които да отговорят най-добре на желанията за комфортна и пълноценна почивка. Заведенията в
Arte Spa&Park Hotel пленяват с неповторима атмосфера, разнообразие от напитки и добра храна. Безброй
вкусови изненади и предизвикателства ще пробудят любопитството и на най-изтънчените ценители на
кулинарното изкуство. Спа центърът на хотела разполага с вътрешна и външна зона на територия от 1500
кв.м. Arte Spa предлага невероятно разнообразие от процедури, с които да се погрижите както за красотата,
така и за здравето си.

ъ

Това лято плажът е в планината! И не само той...

Горещи летни дни, слънце в косите и душите... От нас остава да добавим няколко басейна, пълни с топла
минерална вода, безброй СПА съоръжения и невероятна лятна градина, обзаведена с усет към комфорт и
релакс...
Ето и малко повече информация: вътрешен плувен басейн – 17х8 м, вътрешен детски басейн – 8х3 м, излаз от
вътрешен към външен басейн чрез топла връзка, джакузита – 2 бр., 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. Външен плувен басейн – 22х9 м, външен детски басейн – 12х10 м, руска къща с
руска баня, зала за хранене и печка на дърва, контрастни топила – 4 бр., джакузи външно – 1бр.

Подсигурихме плажа, настаняването и храната. Да помислим малко и за забавленията!
По повод стартиращия летен сезон Arte Spa&Park Hotel, Велинград ще заложи на много разнообразни
активноснти за малки и големи. Водени от идеята ГОСТЪТ да изживее една незабравима ваканция, ние,
целият екип на хотела, сме подготвили богата палитра от забавления:
- Изложби на съвременни български творци
- Модни ревюта на интернационални марки
- Йога уикенди с професионални инструктори
- Целодневни безплатни детски анимации
- Конна база Arte – езда, обучение, горски преходи с коне
- Екопоходи – красотата на велинградския балкан
- Въздушни разходки – полет с моторен делтапланер
- Тематични вечери – вкусове от целия свят

ОЧАКВАМЕ ВИ!

www.artehotel.bg
www.facebook.com/artespahotel/
Instagram: artespaparkhotel
0879 06 66 60
0879 09 99 90
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