Hotel Logos*** w Zakopanem
wyjątkowe połączenie regionalnego stylu architektonicznego
z nowoczesnym wystrojem o elementach góralskiego folkloru

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Gości,
stworzyliśmy miejsce o wysokim standardzie
i niepowtarzalnej atmosferze, gdzie można oddać się
zarówno chwilom relaksu, jak i pracy. Te wyjątkowe
warunki niewątpliwie są zasługą profesjonalnego
i życzliwego personelu, docenianego przez naszych
Gości.
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komfortowe pokoje
wyśmienite jedzenie będące połączeniem wielu smaków
kameralna Strefa Wellness & Spa
nowoczesne sale konferencyjne
kawiarnia/drink bar z tarasem widokowym na Giewont
ciekawy wystrój wnętrz, nawiązujący do regionalnych wzorów
piękne otoczenie, ciepła rodzinna atmosfera oraz tradycyjna
góralska gościnność
gwarancja wypoczynku w ciszy i spokoju dzięki lokalizacji w
pobliżu parku miejskiego, a zarazem w niewielkiej odległości od
Krupówek
bliskość szlaków turystycznych m.in. Doliny Białego i
Strążyskiej oraz atrakcji zakopiańskich takich jak Wielka
Krokiew, Muzeum Tatrzańskie, Willi Koliba czyli Muzeum
Stylu Zakopiańskiego

Lobby recepcyjne w Hotelu Logos***
Już po przekroczeniu progu hotelu Gość styka się z elementami
góralskiej architektury. Ręcznie rzeźbione drewniane elementy
góralskiego folkloru stanowią dzieła lokalnych artystów.
Recepcja hotelu to połączenie szklanych ornamentów szarotek
będących symbolem roślinności tatrzańskiej, historycznych zdjęć
w pięknych, rzeźbionych ramach przedstawiających życie lokalnej
ludności czy też kominek wyłożony ręcznie robionymi kaflami
z góralskimi malowidłami. Dopełnieniem wystroju recepcji, który
dodaje ciepła są z pewnością pięknie rzeźbione drewniane
dekoracje.
Wygodne kanapy i fotele zapewniają komfort i wygodę. Podczas
relaksu w lobby recepcyjnym Goście mają możliwość zapoznania
się ze spisaną na ścianie historią Zakopanego, obejrzeć TV
z dostępem do programów telewizji satelitarnej lub poznać szereg
atrakcji, które oferuje Zakopane i okolice.
Na zabytkowym, ręcznie rzeźbionym stole znajduje się bardzo dla
nas cenna Księga Pamiątkowa, w której Goście dzielą się swoimi
wrażeniami z pobytu w hotelu.

Pokoje w Hotelu Logos***
Hotel oferuje 52 pokoje i 2 apartamenty zaaranżowane tak, aby zapewnić
komfort i wygodę, nawiązując jednocześnie do podhalańskiej kultury.
Większość pokoi posiada balkon. W pokojach Superior znajdują się tarasy
z widokiem na ogród.
Pokoje wyposażone są w biurka, telefony, TV z dostępem do kanałów
satelitarnych oraz Wi-Fi.
Łazienki w pokojach wyposażone zostały w kosmetyki, miękkie ręczniki
oraz suszarkę do włosów.
W pokojach o podwyższonym standardzie typu Superior, Deluxe
i Apartamentach znajdują się zestawy do parzenia kawy i herbaty.
Apartamenty składają się z sypialni, salonu z częścią wypoczynkową,
łazienki z wanną i prysznicem. Dodatkowo do dyspozycji Gości są
szlafroki oraz jednorazowe pantofle.

Restauracja Staropolska
Nasza restauracja zaprasza do odkrywania smaków kuchni polskiej,
łączącej tradycję z nowoczesnością.
Dbałość o naszych Gości przejawia się w wyrafinowanym menu,
skomponowanym tak, aby zaspokoić nawet najbardziej wyszukane
gusta. Dania zmieniają się wraz z porami roku - stosujemy
produkty najwyższej jakości, występujące sezonowo.
Drewniane meble restauracyjne nawiązują do góralskiego folkloru,
zachwycają rzeźbionymi detalami, a repliki obrazów z Muzeum
Tatrzańskiego przywołują ducha odległych dziejów Zakopanego
i Podhala.
Dla swych Gości restauracja udostępnia również taras wychodzący
na ogród.
Restauracja dysponuje 120 miejscami, dając możliwość
zorganizowania różnego rodzaju imprez okolicznościowych
tj. wesel, chrzcin, jubileuszy, bankietów i spotkań integracyjnych.

Kawiarnia Widokowa
„3. PIĘTRO”
„3. PIĘTRO” to kameralna kawiarnia
z tarasem widokowym, w której można
odpocząć od zgiełku Krupówek i poczuć
się jak w domu. Naszym największym
atutem jest przepiękny widok na Tatry,
który można podziwiać smakując
wyśmienite napoje i wypieki Szefa
kuchni.

Wellness & SPA
Miejsce, w którym budzi się harmonia pomiędzy ciałem
i duszą. Kameralna Strefa SPA, czekająca na naszych
Gości stanowi azyl od zgiełku i tempa współczesnego
świata.
Szeroka gama zabiegów oraz masaży pozwala na
zasłużony relaks, gwarantując równocześnie poprawę
kondycji ciała i umysłu.
Wysokiej klasy kosmetyki Declare i Juvena dedykowane
pielęgnacji w SPA, wykwalifikowany personel, różnorodne
zabiegi na twarz i ciało oraz relaksujące masaże pozwolą
poprawić samopoczucie i wygląd.

Strefa Wellness & SPA oferuje:
✓ Łaźnię parową
✓ Saunę fińską
✓ Jacuzzi
✓ Studio cardio
✓ Siłownię
✓ Gabinet masażu i zabiegów
na twarz oraz ciało

Konferencje i szkolenia w Zakopanem
Zakopane to niebanalne i inspirujące miejsce na
firmowe eventy oraz imprezy integracyjne.
Dogodna lokalizacja, kompleksowa obsługa oraz
wysoki standard czynią z naszego hotelu idealne
miejsce na kongresy, konferencje, szkolenia oraz
spotkania biznesowe.

Centrum Konferencyjne Tatry
Sala Konferencyjna Tatry o łącznej powierzchni 315 m2 stanowi
zaplecze dla 300 osób, a system ścian przesuwnych daje
możliwość jej podziału na dwie mniejsze:
✓ Salę Konferencyjną Rysy o powierzchni 125 m2
✓ Salę Konferencyjną Giewont o powierzchni 190 m2
Hotel Logos stanowi gwarancję kompleksowej organizacji,
wysokiego standardu usług oraz rzetelnej obsługi.

Atrakcje Zakopanego i okolic
Zakopane jest popularne wśród turystów o każdej porze
roku.
Latem stanowi idealną bazę turystyki trekkingowej,
zimą przyciąga pasjonatów białego szaleństwa.

Polecamy:
✓ Spacery po tatrzańskich dolinach m.in. Kościeliskiej, Chochołowskiej, Strążyskiej
✓ Sporty zimowe na terenie Zakopanego i okolic
✓ Kuligi z pochodniami po tatrzańskich dolinach
✓ Wjazd kolejką na Kasprowy Wierch, Gubałówkę
✓ Zwiedzanie zakopiańskich muzeów m.in. Muzeum Tatrzańskiego czy Willi Koliba
oraz Cmentarza na Pęksowym Brzysku
✓ Relaks w podhalańskich basenach termalnych
✓ Wyprawy off road quadami/skuterami śnieżnymi
✓ Wycieczki jednodniowe m.in. spacer w koronach drzew na Słowacji, spływ
Dunajcem, Wieliczka, Kraków itp.
✓ Zwiedzanie Krupówek i Wielkiej Krokwi
✓ Miejsca sakralne tj.: Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Kaplica na
Jaszczurówce, Kościółek na Wiktorówkach
✓ Atrakcje dla dzieci: Papugarnia, Dom do Góry Nogami, Myszogród

ul. Grunwaldzka 10
34-500 Zakopane
tel. +48 18 26 37 020
email: rezerwacje@logos-zakopane.pl
www.logos-zakopane.pl
Facebook: Hotel Logos Zakopane

