Artykuł sponsorowany

Unikatowy

klimat niszowego hotelu
Platinum Palace***** we Wrocławiu
TEKST MAGDA PAWLUK-JAROSZEWICZ
ZDJĘCIA PLATINUM PALACE***** WROCŁAW

Coraz szersze grono osób korzystających z hotelowych usług skłania się ku miejscom
wyjątkowym, kameralnym, z niepowtarzalną atmosferą i historią w tle. Poszukujemy
obiektów, których odkrywanie jest niezwykłą przygodą, gdzie każdy powrót staje się
miłym doświadczeniem. Taki charakter ma położony w centrum Wrocławia prestiżowy
Platinum Palace*****. Tu zachwycimy się architekturą, zasmakujemy znakomitej kuchni,
a przede wszystkim zaznamy luksusowego relaksu w nastrojowym otoczeniu.

P

ięciogwiazdkowy Platinum
Palace to butikowy hotel znajdujący się w sąsiedztwie urokliwego
Parku Południowego, funkcjonujący w zabytkowym budynku,

którego historia sięga początków XX wieku. Dawniej okazała
willa należała do rodziny Schoellerów. Przez wiele lat swoją

jeśli chodzi o bryłę, jak i wnętrza. Znajdziemy tu wyjątkowe

oraz zjawiskowym widokiem z okien – również panora-

siedzibę miała tutaj także Akademia Muzyczna. Dziś obiekt

rzeźby, kolumny, sztukateryjne detale, kryształowe żyran-

micznych. Ponadto niektóre z nich posiadają słoneczne

zaprasza w swoje progi gości oczekujących wypoczynku na

dole, marmurowe posadzki, klasyczną boazerię czy sufitowe

tarasy, jeszcze bardziej uprzyjemniające relaks.

najwyższym poziomie, amatorów wybornych kulinariów,

freski. Wierność tradycji przenika się jednak ze współcze-

ale umożliwia także celebrowanie rodzinnych uroczystości,

snym designem, gwarantując spektakularny wyraz oraz

organizowanie wystawnych przyjęć czy biznesowych lub

niespotykany nigdzie indziej klimat. Piękne sale przestrzeni

Dumą hotelu jest tutejsza restauracja o wiele mówiącej

kulturalnych eventów. Potencjał miejsca jest ogromny,

ogólnej zachęcają do spędzania w nich czasu, a przyjemnie

nazwie Enjoy. To miejsce, gdzie możemy cieszyć się pobu-

a spektrum oferowanych atrakcji oraz udogodnień – nie-

zaaranżowane pokoje zapewniają komfort i prywatność.

dzającymi wszystkie zmysły doznaniami. W przytulnych,

zwykle szerokie.

Ich zróżnicowany unikalny wystrój pozwala odnaleźć

eleganckich wnętrzach trzech sal odnajdujemy wyrafino-

propozycję optymalnie dostosowaną do indywidualnych

waną, pałacową, a jednocześnie przyjazną atmosferę. Tak

oczekiwań. Do wyboru są więc warianty Standard, Deluxe

wyjątkowe otoczenie sprzyja rozkoszowaniu się kosztowa-

Zabytkowy charakter pięknie zachowanej budowli

oraz Apartamenty. Wszystkie wyróżniają się efektowną,

niem przyrządzonych z niezwykłą finezją potraw. W karcie

nakreślił jej obecny styl. Pieczołowicie odrestaurowana

nowoczesną stylizacją, zastosowaniem wysokiej jakości

dań czekają autorskie kompozycje szefa kuchni zachwyca-

nieruchomość zachwyca dawnym splendorem, zarówno

materiałów, dostępem do przestronnej prywatnej łazienki

jące nie tylko smakiem, lecz także efektownym wyglądem.

NOWOCZESNY DESIGN NA HISTORYCZNYM TLE

156 LivingRoom

RESTAURACJA CIESZĄCA ZMYSŁY

LivingRoom

157

To idealna lokalizacja na romantyczne spotkania we dwoje, w gronie rodziny czy znajomych,
jak i te o charakterze biznesowym. Warto zajrzeć tu również w porze lunchu, by skorzystać
ze specjalnego menu obejmującego oryginalne
propozycje na wykwintny posiłek. Bez względu
na charakter wizyty, czas spędzony w tutejszej restauracji obfituje w magiczne chwile.
Nie dziwi więc, że działająca w Platinum

łatwy dojazd, a także obecność licznych udogodnień prze-

Palace***** Enjoy stała się rozpoznawalnym

kładają się na powodzenie spotkania.

lokalem na kulinarnej mapie Wrocławia.

Ponadto w hotelu organizowane są liczne eventy
z dziedziny kultury, gromadzące miłośników artystycznych

CELEBRUJĄC SZCZEGÓLNE OKAZJE

doznań. Wieczory autorskie, spotkania ze sztuką, występy

Spektakularnie prezentujące się sale oraz

muzyczne, modowe pokazy czy prezentacje live cooking to

znakomite kulinaria stanowią doskonałą bazę

zaledwie przykłady okazjonalnych inicjatyw, w tak unikal-

do organizacji wszelkiego rodzaju przyjęć,

nym otoczeniu nabierających galowego wyrazu.

począwszy od kameralnych spotkań rodzinnych (urodziny, chrzciny, rocznice, komunie),
a skończywszy na wystawnych weselach,

Poza licznymi atutami Platinum Palace***** ma do

a nawet ceremoniach zaślubin. Stylowe wnętrza

zaoferowania także szereg propozycji na miłe spędzenie

hotelu będą pięknym tłem dla tak podniosłych

wieczoru. Jednym z nich jest wizyta w barze Insomnia.

chwil, jak również okolicznościowych sesji

Niepowtarzalny klubowy klimat urzeka, podobnie jak

piękny widok na rozpościerający się w pobliżu park. Nic dziw-

zdjęciowych. Dbałość o szczegóły oraz pełne

wyrafinowana aranżacja oraz długa lista pierwszorzędnych

nego zatem, że obiekt cieszy się uznaniem odwiedzających,

skupienie personelu na potrzebach młodej

trunków, drinków i koktajli.

jak i kapituł prestiżowych konkursów branżowych. Obecnie

Prawdziwe odprężenie, ukojenie zmysłów oraz odnowa

Platinum Palace***** walczy o kilka tytułów w ramach nomi-

ciała to natomiast domena hotelowego Wellness & Spa.

nacji do SPA PRESTIGE AWARDS 2019. Zapraszamy do gło-

Bogate zaplecze konferencyjne Platinum

Zaszywając się w jego kameralnych wnętrzach, możemy

sowania oraz odwiedzin tego magicznego, niszowego hotelu. 

Palace***** sprawia z kolei, że odbywające

liczyć na podróż do świata natury i w głąb siebie. Do dyspo-

się tu wydarzenia o charakterze biznesowym

zycji gości pozostają: łaźnia parowa, sauna fińska, jacuzzi,

Hotel Platinum Palace Wrocław

nabierają niebywałego prestiżu. Multimedialne

komfortowa przestrzeń relaksacyjna, sala fitness, zabiegi

ul. Powstańców Śląskich 204

sale, międzynarodowe standardy oferowanych

na ciało i twarz, a także relaksacyjne masaże. Spędzone tu

53-140 Wrocław

usług, atrakcyjna lokalizacja, z jaką wiąże się

chwile – z bliską osobą czy w grupie przyjaciół – uprzyjemnia

www.wroclaw.platinumpalace.pl

pary oraz jej gości gwarantują niezapomniane
wrażenia wszystkim uczestnikom.
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