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POZNAJ Aries
Aries Hotel & Spa Wisła powstał w kultowym Domu Turysty – legendarnym schronisku PTTK „Nad Zaporą”, w miejscu gdzie
swój początek bierze królowa polskich rzek. Tutaj w sercu Beskidu Śląskiego otaczamy Gości wyjątkową opieką. Marka Aries
Hotel & SPA od samego początku realizuje ideę, w której na pierwszym planie stawiamy komfort Gości, a ludzie i łączące
Nasze starania doceniają od wielu lat Goście Aries Hotel & Spa Zakopane.

ŚPIJ DOBRZE w Aries
W 4-gwiazdkowym Aries Hotel & Spa Wisła
można rozgościć się w stylowych i komfortowych
pokojach, których design i wystrój inspirowany
jest lokalnym rzemiosłem, beskidzką naturą
i motywami podróżniczymi. Tutaj nowoczesność
łączy się z lokalnym folklorem, tworząc wyjątkową
przestrzeń do wypoczynku. W hotelu znajduje
się 89 pokoi (w tym 14 apartamentów). Łącznie
hotel oferuje 190 miejsc noclegowych.

POSMAKUJ w Aries
Hotelowa restauracja to przestrzeń, w której

ODPOCZNIJ w Aries
ARIES Spa to miejsce, w którym słowo
„wypoczynek” nabiera nowego znaczenia.
W 4 doskonale wyposażonych gabinetach
oferujemy szeroką gamę zabiegów i masaży,
które przywrócą naturalną witalność i odprężą
ciało. Klimatyczna strefa Wellness z basenem
solankowym oraz strefą saun ukoją każde
zmęczone ciało i zatroskany umysł. Dodatkowym
relaksem będzie kąpiel w zewnętrznym jacuzzi
z hydromasażem (2 zewnętrze, 2 wewnętrzne).
.
O kondycję można zadbać w

polskiej tradycji kulinarnej, nadając jej nowoczesną
formułę. Autorskie menu przyprawiamy szczyptą
Restauracja POLKA
wraz z Oranżerią ugoszczą jednocześnie 210
osób. Hotel posiada również urokliwy taras
nad bystrym potokiem dla 40 osób. Idealną
przestrzenią do spotkań przy wykwintnych
koktajlach jest Lobby Bar, który pomieści 30
osób.

SPOTKAJMY SIĘ w Aries
Aries Hotel & Spa Wisła to także inspirująca i kreatywna przestrzeń konferencyjna. Oferujemy miejsce wyposażone
w nowoczesne udogodnienia potrzebne do zorganizowania owocnego spotkania biznesowego oraz ciekawe atrakcje
integracyjne dla grup.
Spotkania w Aries Hotel & Spa w liczbach
• powierzchnia konferencyjna na 210 osób, w tym piękna ORANŻERIA dla 150 osób z systemem przesuwnych idźwiękoszczelnych
ścian, które umożliwiają podział na 3 mniejsze sale, każda dla 50 osób oraz stylowa restauracja POLKA, która pomieści 60 osób.
• 7 typów aranżacji sal
• 190 miejsc noclegowych
• nadrzeczna strefa relaksu
• altana w ogrodzie
• 50 naziemnych i 20 podziemnych miejsc parkingowych
• nowoczesne wyposażenie audiowizualne
• dedykowany Opiekun Grupy
• kreatywna oferta atrakcji dodatkowych dopasowana do potrzeb Klienta
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Rezerwacje grupowe

E: sprzedaz.wisla@hotelaries.pl

