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Agnieszka Hyży

została ambasadorką
Bacówka Radawa
& SPA****

Znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna Agnieszka Hyży rozpoczęła współpracę z Hotelem Bacówka
Radawa & SPA****.
Jak sama podkreśla Hotel, którego
ambasadorem zdecydowała się być,
jest dla niej niczym drugi dom.
S. 4.

Wakacje z Ziają

Przez całe wakacje dla naszych Gości
przygotowywaliśmy całą masę atrakcji
i niespodzianek – jedną z nich były powitalne pakiety kosmetyków przygotowane wraz z firmą kosmetyczną Ziaja.
S.9

„Smak, który przenosi w czasy dzieciństwa”wywiad z Kamilem Wyką, Szefem kuchni
Hotelu Bacówka Radawa & SPA****
S.8

Rozbudowujemy się dla Was – nowa strefa
domków Osada została otwarta
w czerwcu.
Hotel Bacówka Radawa & SPA**** nie zwalnia
tempa. Nasza oferta została rozszerzona
o Strefę Osada, która składa się z 13 całorocznych, klimatyzowanych domków.
S.11
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Kultura przez duże

Gwiazdy oszalały na punkcie Bacówki
Anna Wendzikowska, Patricia Kazadi, Katarzyna Cichopek, Marcin
Mroczek, Paulina Sykut-Jeżyna,
Agnieszka Kaczorowska, Michał
Koterski - to tylko kilka nazwisk,
które gościły w ostatnich miesiącach w Radawie. Hotel, dzięki swoim atutom i stawianiu na spokojną,
rodzinną atmosferę, zjednuje sobie
przychylność nawet wśród najbardziej wymagających klientów.
Znane osoby z pierwszych stron gazet oraz ekranów telewizorów co-

raz częściej doceniają ofertę przygotowaną przez Hotel Bacówka
Radawa & SPA**** i chętnie goszczą
w naszym hotelu w chwilach wolnych od obowiązków zawodowych.
Powodów, dla których gwiazdy z
przyjemnością przyjeżdżają do Radawy jest wiele - szeroki zakres
kompleksowych usług świadczonych na najwyższym poziomie sprawia, że każdy odnajduje w Bacówce
to, czego tak naprawdę najbardziej
potrzebuje. Wśród nich wybija się

przede wszystkim cecha charakterystyczna Hotelu Bacówka Radawa
& SPA**** - rodzinna atmosfera i dostosowanie oferty również dla najmłodszych gości.
- To wyjątkowe miejsce dla rodzin z
dziećmi. Jest tutaj mnóstwo atrakcji
dla najmłodszych. sala kinowa, gdzie
możemy razem z całą rodziną wieczorem obejrzeć film, sala zabaw,
gdzie pod czujnym okiem opiekunki
wasze pociechy mogą się bawić, a
wy w tym czasie możecie korzystać

#MARCIN MROCZEK

ze strefy relaksu: jacuzzi, sauny, basenu - mówi Marcin Mroczek, aktor znany z roli Piotra Zduńskiego
w serialu „M jak Miłość”. - Przede
wszystkim obsługa nastawiona jest
na to, abyście wy i wasze pociechy
czuli się swobodnie i nie przejmowali się niczym. To miejsce ma coś w
sobie, ponieważ dzieciaki i rodzice
non stop są tutaj uśmiechnięci.

#KATARZYNACICHOPEK

Mroczek scharakteryzował ponadto Bacówkę jako projekt idealnie łączący nowoczesność z folklorem góralskim.
Nie dziwi więc, że gwiazdy tak chętnie przyjeżdżają do Bacówki z całymi swoimi rodzinami.

#DOROTACZAJA

#MISIEKKOTERSKI

Wśród tegorocznych gości Hotelu znalazł się także m.in. Michał Koterski wraz z rodziną.
Znany komik i aktor odwiedził Radawę w maju, gdzie zażywał relaksu i regenerował siły
przed podejmowaniem kolejnych wyzwań zawodowych.

W czerwcu Hotelu Bacówka Radawa & SPA****
wraz z rodziną gościła Dorota Czaja
– tancerka oraz aktorka serialu „Pierwsza miłość”.
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#AGNIESZKAKACZOROWSKA

#PATRICIAKAZADI
Lista gwiazd oczarowanych Bacówką jest dłuższa. W sposób szczególny Hotel Bacówka Radawa & SPA**** upodobała sobie Agnieszka Hyży. Znana dziennikarka do
tego stopnia ceni ofertę Hotelu, że zgodziła się zostać jego ambasadorką. W tej roli
Hyży będzie wspierać działania promocyjne oraz pomysły mające na celu podnoszenie jakości usług oferowanych przez Bacówkę.

SPA cieszyło się również zainteresowaniem innych gwiazd: Agnieszki
Kaczorowskiej, która popularność zdobyła w serialu „Klan” oraz
Anny Wendzikowskiej - korespondentki programu Dzień Dobry TVN.

Najlepszym tego przykładem jest nie tylko Marcin
Mroczek, ale także jego partnerka z planu serialu „M
jak Miłość” - Katarzyna Cichopek. Aktorka podczas
swojego pobytu czerpała z oferty Bacówki całymi
garściami. Jeździła rowerem po urokliwych okolicach Radawy, pływała kajakami w rzece znajdującej
się nieopodal Hotelu, piła o poranku mrożoną kawę,
która pozwoliła nie tylko pobudzić się do kolejnego
dnia, ale także schłodzić organizm podczas czerwcowych upałów. Będąc w Bacówce, Cichopek skorzystała również z oferty hotelowej Strefy Relaksu.
Pozwala ono m.in. na kąpiel w basenie, odpoczynek
w saunie oraz jacuzzi, a także unikatowy zabieg, jakim jest sianoterapia.

#AGNIESZKA_HYZY

Lista gwiazd oczarowanych Bacówką jest dłuższa. W sposób szczególny Hotel Bacówka Radawa & SPA**** upodobała sobie
Agnieszka Hyży. Znana dziennikarka do tego stopnia ceni ofertę Hotelu, że zgodziła się zostać jego ambasadorką. W tej roli
będzie wspierać działania promocyjne oraz pomysły mające na celu podnoszenie jakości usług oferowanych przez Bacówkę.
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Agnieszka Hyży
została ambasadorką
Hotelu Bacówka Radawa & SPA****

Z

nana dziennikarka i prezenterka telewizyjna Agnieszka Hyży rozpoczęła współpracę
z Hotelem Bacówka Radawa &
SPA****. Jak sama podkreśla Hotel, którego ambasadorem zdecydowała się być, jest dla niej niczym drugi dom.
Ciepła, rodzinna atmosfera, bliskość natury i proekologiczność
oraz wyjątkowe podejście do dzieci - to trzy główne założenia przyświecające właścicielom Hotelu
Bacówka Radawa & SPA****. Połączenie tych trzech elementów
okazało się prawdziwym przepisem na sukces, o czym świadczą
liczne nagrody zdobywane przez
Hotel oraz wielu zadowolonych
gości.
Wśród gości, którzy
w sposób szczególny upodobali sobie
Bacówkę
znajduje
się Agnieszka Hyży.
Dziennikarka odwiedziła Radawę w grudniu 2017 roku i od razu
zakochała się w tym miejscu. I

chociaż Agnieszka Hyży z racji
wykonywanego zawodu często
jest w podróży, przez co wiele
czasu spędza w różnego rodzaju
hotelach, to w przypadku wyjazdów prywatnych wybiera właśnie
Radawę. Okazało się przy tym, że
sama dziennikarka zrobiła doskonałe wrażenie na właścicielach
Bacówki, którzy zdecydowali się
zaproponować jej
funkcję ambasadorki:
- Pomysł na
współpracę
z
Agnieszką przyszedł nam do głowy od pierwszego
momentu kiedy ją
poznaliśmy. Od razu
zauważyliśmy, że
to ciepła, sympatyczna i przyjacielska osoba - mówią Joanna i
Paweł Preisner, właściciele Hotelu Bacówka Radawa & SPA****.
- Teraz nie wyobrażamy sobie nikogo innego na tym stanowisku.
Agnieszka to naprawdę wspaniały
człowiek, a dzieciaki bardzo ją polubi-

ły.
Wpływ na decyzję Hyży o zostaniu
ambasadorem Hotelu
ma fakt, że jest to miejsce nie tylko gwarantujące usługi na najwyższym
poziomie, ale posiadające
także atrakcyjną ofertę
skierowaną zarówno
dla dorosłych, jak i dla
dzieci. To sprawia,
że czas spędzony w
Bacówce jest okazją do odpoczynku i
regeneracji dla rodziców oraz wyśmienitej zabawy
dla ich pociech.
To także powód, dla którego Agnieszka Hyży tak chętnie
przyjeżdża do Radawy z całą swoją rodziną.
Agnieszka Hyży jest dziennikarką,
prezenterką telewizyjną i modelką. W 2016 roku wprowadziła na
rynek kwartalnik Wedding Show,
którego została redaktor pro-

wadzącą. Od wielu lat związana
z telewizją Polsat, w której
prowadziła m.in. kulisy programów Dancing with the
Stars. Taniec z gwiazdami
oraz Twoja Twarz Brzmi
Znajomo, a także takie imprezy jak Sopot TOPtrendy Festiwal, 20-lecie telewizji
Polsat czy Polsat SuperHit Festiwal.
Jako ambasadorka Hotelu Bacówka Radawa & SPA**** będzie
wspierać promocje oraz działania
i inicjatywy mające na celu ciągłe
doskonalenie oferowanych przez
Bacówkę usług.
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Marki modowe
pokochały
nasze wnętrza
W

czerwcu realizowaliśmy sesję
zdjęciową oraz film promocyjny naszego hotelu. Przy tym przedsięwzięciu nawiązaliśmy współpracę z polskimi markami odzieżowymi
specjalizującymi się w produkcji
ubrań dla dzieci.
Little Gold King - nowoczesna marka ubrań Dziecięcych. Wszystko co
tworzą, jest dla dzieci niebanalne a
zarazem wygodne. Marka jest Polskim Handmade, stawia na nietypowe printy i oryginalność. - www.
littlegoldking.eu
Zezuzulla - Polska, rodzinna marka
stworzona dla dzieci. Istnieje po to,
żeby produkować tylko najlepsze
rzeczy dla pociech, a wszystkie testowane są przez dzieci właścicieli
marki i nie tylko! Starannie opracowują wszystkie produkty, od stworzenia szablonu, poprzez dobór detali, wreszcie po projekt nadruków.
Szyją i kupują materiały w Polsce.
Ich ubrania posiadają certyfikaty jakości OEKO TEX STANDARD i międzynarodowy znak bawełny. Także
nadruki robione są z farb pozyskiwanych z naturalnych barwników. www.zezuzulla.pl
Coccodrillo - znana rodzicom marka odzieży dla niemowląt i dzieci.
W ofercie są ubranka na co dzień,

o charakterze sportowym i eleganckim. Tworząc projekty, zawsze
kieruje się po prostu dziecięcą fantazją, bo to najmłodsi tak naprawdę
oceniają jego produkty. W firmie
przykłada się najwyższą wagę do
kwestii jakości i funkcjonalności www.coccodrillo.pl
Samodobro – szyją swoje ubrania z
miękkich, wygodnych dzianin produkowanych w Polsce, posiadających certyfikat „Tekstylia Godne Zaufania” OEKO-TEX Standard 100,
który potwierdza, że są wolne od
substancji szkodliwych dla zdrowia
człowieka. Ich celem jest tworzenie
rzeczy, które uruchamiają wyobraźnię. Nic nie pobudza wyobraźni tak
jak literatura. Poprzez ubrania we
wzory z bajek lub kroje nawiązujące
do bajek, mali i duzi mogą wejść głębiej w świat literatury i wyobraźni. www.samodobro.eu
MyBasic – ich fasony to klasyka. Nie
wychodzą z mody i zawsze przydadzą się w szafie. Można je ze sobą
łączyć, zestawiać, kombinować. Stawiają na wygodę i praktyczność - tak
ważną w codzienności z dziećmi. Nie
rezygnują także z ponadczasowej
estetyki, a nawet elegancji. W MyBasic bez problemu znajdziesz ten
sam fason, gdy dziecko zmieni na-

gle w czasie wakacji rozmiar na
większy. Wszystkie ubrania szyte są z wysokiej jakości certyfikowanych materiałów. Ubrania
MyBasic powstają w Polsce - we
współpracy ze świetnymi lokalnymi
producentami. - www.mybasic.pl
Lovelytutu - ich inspiracją są dzieci,
dwie córki. Zbuntowana nastolatka
i mała księżniczka. Ich ubrania powstały z myślą o małych i dużych
dziewczynkach, małych i dużych
księżniczkach, marzących o balecie
tańcu i pięknej spódnicy. Uszyte ze starannie dobranych tiulów i dodatków, tak, aby każda
dziewczynka i ta mała i ta duża
mogła się poczuć jak prawdziwa księżniczka, aby spełniały
się marzenia. - www.lovelytutu.
pl
MAYLILY - to oryginalne, autorskie wzory, nad których projektami spędzają długie godziny.
Nowe produkty testują i dopracowują tak, żeby idealnie spełniały swoją funkcję. Zawsze jednak
pod wspólnym znakiem niepodważalnych wartości: delikatności,
funkcjonalności i dobrych projektów. MAYLILY to gwarancja jakości i bezpieczeństwa. Nie uznają
kompromisów zarówno w kwestii

wyboru surowców, jak i wykonania produktów. Szyją je w Polsce,
na pięknym, zielonym Podkarpaciu
- w swojej pracowni, dzięki czemu
mają kontrolę nad każdym, nawet najdrobniejszym szczegółem.
www.maylily.pl

6

Kochamy #Instamamy –

pierwszy zjazd InstaMam w Bacówce
Jak myślicie, kto jest ekspertem wśród oceny usług dla dzieci? Macie
rację – Mamy. Tym razem zaprosiliśmy całą ekipę InstaMam wraz z ich
pociechami na wypoczynek oraz testowanie i sprawdzanie wszystkich
udogodnień w Hotelu Bacówka Radawa & SPA****.
Karolina – autorka blogu szafeczka.com, Agnieszka z blogu buuba.pl, InstaMama Joanna Bari, Gabriela z blogu kolorowadusza.com oraz Kamila
Radzajewska, która prowadzi profil na Instagramie - aktywnie spędzały
piękne słoneczne dni w Radawie. Korzystały z kąpieli w basenie, strefy
SPA oraz cieszyły się chwilami relaksu.
Dopóki pociechy bawiły się z animatorem oraz główną maskotką hotelu - Bacusiem, InstaMamy miały chwilę relaksu dla siebie i testowały
zabieg terapii sianem. Dzieciaki też korzystały z KIDS SPA – masaże czekoladą zachwyciły małych Gości.
Maluchy miały świetną zabawę piekąc razem z animatorkami przepyszne ciasteczka i częstując nimi rodziców. Wszystko to miało miejsce podczas warsztatów kulinarnych według przepisów bacusiowej kuchni.
Specjalną wieczorną niespodzianką dla naszych ekspertek był doskonały tort z napisem „Kochamy Instamamy”.
Z opinią eksperta InstaMamy Agnieszki można zapoznać się na blogu
buuba.pl.
Iryna Golovan

Jak baranek Bacuś bawił przedszkolaków
Pewnego letniego popołudnia, ulubiony pluszak wszystkich dzieciaków Bacuś - wyruszył na spotkanie z maluchami z przedszkola Pinokio z Rzeszowa. Nasz baranek zawsze dba o uśmiechy na buziach najmłodszych, wiec tym
razem też postanowił bawić ich na maksa.
Organizatorzy zadbali o pyszny poczęstunek dla wszystkich
gości. Lody, słodycze oraz dużo innych smakołyków czekało na
każdego odwiedzającego piknik.
Nasz Baranek jak zawsze był w centrum uwagi. Tym
razem dzieciaczki miały okazje bawić się z Bacusiem,
tańczyć oraz robić piękne zdjęcia.
A jakie były szczere uściski na pożegnanie…
Bacuś bez zastanawiania wróci po raz kolejny do
swoich nowych kolegów oraz koleżanek i przygotuje dla nich nowe zabawy i animacje!
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Kolejne wyróżnienia dla inspirującego miejsca!
Ulubiony magazyn niezależnych kobiet nagrodził prawie 30 wyjątkowych firm statuetkami IK MAGAZINE AWARDS WOMEN’S PRESTIGE.
W gronie szczęśliwych laureatów znalazła się właścicielka Hotelu Bacówka Radawa & SPA - Joanna Preisner.
Dla Hotelu to jest kolejna nagroda, która podkreśla wyjątkowość miejsca oraz jego unikalność. W rozmowie z redaktor naczelną magazynu
Imperium Kobiet Iloną Adamską, Joanna Preisner podzieliła się działaniami, które jako hotel podejmują dla zadowolenia potrzeb kobiet świadomych, pewnych siebie matek:
- Staramy się trafiać do wszystkich mam. Nie tylko tych silnych, świadomych siebie
i pracujących. Przecież każda kobieta, która doświadczyła macierzyństwa jest spragniona wypoczynku. Mimo niezwykłej miłości jaką obdarzamy swoje maleństwa,
przychodzi moment w którym chcemy, aby nasz urlop nie kończył się wyłącznie na
satysfakcji i radości dzieci ale również na naszym spełnieniu. Pod tym względem nie
ma kwalifikacji kobiet na te silniejsze i słabsze. Tutaj wszystkie są równe. Wszystkie
stoimy w jednym rzędzie. Żadna kobieta nie powie, że ma dość, że już nie da rady.
Walczymy każdego dnia, aby nasze pociechy miały wszystkiego pod dostatkiem.
Czasem przychodzi jednak czas, że po wakacjach kobiety czują się bardziej zmęczone niż przed nimi. Zazwyczaj wynika to z tego, że jeszcze niewiele obiektów potrafi
przygotować się na przyjazd maluchów do hotelu. Zapomina się o podstawowych
potrzebach dzieci, ale również rodziców. Po co brać do hotelu podgrzewacz do butelek, czy wózek? Pakujemy zazwyczaj do bagażników wszystko jak leci – już samo
przygotowanie się do podróży stanowi wyzwanie. Nie wspomnę o sytuacji kiedy
skończą nam się pampersy lub zaginie smoczek. A przy tym wszystkim miło byłoby
żeby rodzice znaleźli jeszcze czas na ulubioną książkę lub przynajmniej na przysłowiowe 5 minut dla siebie. Pytasz mnie jakie działania podejmujemy żeby trafić do
kobiet, matek? Dbamy o nie kiedy przyjeżdżają ze swoimi maluszkami do Bacówki
Radawa SPA. To dla mnie priorytet. Zadowolona, wypoczęta mama.

- Naszym największym sukcesem jest to, że goście którzy wyjeżdżają z Bacówki
obiecują że wrócą. I wracają. To największy dowód na to, że było im u nas dobrze.
Polecają nas swoim znajomym, przyjaciołom i rodzinom. To dzięki nim mogliśmy
szybko trafić do ludzi, którzy chcą wypocząć z dziećmi komfortowo i wygodnie.
W dzisiejszym świecie czterogwiazdkowy hotel kojarzy się z ogromnym, luksusowym budynkiem, w którym wszystko jest dopieszczone co do centymetra, strach
tam wypuścić nasze dzieci, które w trakcie zabawy w berka, wydawałoby się zdemolują połowę tego monumentalnego miejsca. My chcemy przełamać te stereotypy! Cztery gwiazdki to przede wszystkim możliwość pełnego zrelaksowania
się, złapania oddechu i spędzenia komfortowo czasu z całą rodziną. Nie chcemy
żeby rodzice wracali z wakacji bardziej zmęczeni niż przed wyjazdem na nie. To
dzięki atrakcjom zaplanowanym przez nasze dzieci mogliśmy stworzyć mały raj
dla najmłodszych gości, a co za tym idzie również czas wypoczynku dla ich rodziców. Nie zabrzmi to dobrze, ale prawda jest taka, że jak dzieci wyjeżdżają z
Bacówki Radawa SPA ze łzami w oczach, przez to, że tak szybko muszą opuścić
nasze miejsce, to jest to dla nas największa nagroda, że spełniliśmy oczekiwania
najbardziej wymagających gości hotelu. To chyba z tego wynika nasz szybki rozwój…. Dzieci rozwijają się szybko, a nasz hotel razem z nimi.

Oprócz wyróżnienia statuetką, Joanna Preisner została jedną z bohaterek
książki Ilony Adamskiej “W realu i w sieci, czyli co jest ważne w biznesie i nie
tylko. Część druga”, w której podzieliła się swoim przepisem na sukces oraz
całą historią powstania Hotelu Bacówka Radawa & SPA****:

Najlepszy hotel na wypoczynek
dla rodzin z dziećmi!
6 października podczas dziesiątej Gali Hotelu Przyjaznego
Rodzinie Dyrektor Hotelu Bacówka Radawa SPA odebrał
nagrodę za najlepszy hotel na wypoczynek dla rodzin z dziećmi.
Nasz obiekt otrzymał również certyfikat potwierdzający
przeprowadzony audyt i spełnienie kryteriów kampanii
otrzymując 100 % punktów. Dziękujemy za wyróżnienie !
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Smak, który przenosi
w czasy dzieciństwa
Świadczycie usługi na najwyższym
poziomie. Zawsze świeże potrawy,
składniki. Nie oszczędzacie na najlepszych produktach. Czy w dzisiejszym świecie jest to opłacalne?
Wychodzę z założenia, że na jedzeniu
i produktach związanych z przygotowaniem danej potrawy nie da się
zaoszczędzić. W końcu posiłek składa się z wielu elementów i ich jakość
wpływa bezpośrednio na smak, zapach oraz walory zdrowotne przygotowywanego dania. Można wręcz powiedzieć: „jakie produkty, taki talerz”.
Czy to jednak oznacza, że taka kuchnia musi być droga? Tutaj nie mogę
udzielić jednoznacznej odpowiedzi,
ponieważ zależy ona od bardzo wielu
czynników. Aby jeść zdrowo, a przy
tym nie nadwyrężyć swojego portfela, wystarczy mieć odpowiednią
wiedzę i być zorientowanym w rynku
spożywczym. I my w Bacówce tę wiedzę staramy się wykorzystać, dlatego
nie kupujemy mięsa w markecie, a od
lokalnego producenta, który posiada
własną hodowlę oraz ubojnię. Płacimy te same pieniądze, a w dodatku
mamy pewność, że mięso faktycznie
jest pełnowartościowe. Jednak nie
zawsze istnieje podobna możliwość
rozwiązania sytuacji ze względu na
fakt, że są takie produkty, które przyjeżdżają do nas z różnych zakątków
świata, ponieważ w Polsce nie są one
dostępne. Wtedy trzeba liczyć się z
pewnymi dodatkowymi kosztami. W

takim wypadku jednak nie szukamy
na siłę oszczędności, ponieważ dla
nas zawsze najważniejszy jest gość,
któremu chcemy serwować potrawy
najwyższej jakości. Świadczy zresztą
o tym fakt, że znaleźliśmy się na liście
Poland TOP 100 Best Restaurant.
Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia. Zadowolenie klientów i dobra
opinia w środowisku to świetny motywator do dalszej rzetelnej pracy i doskonalenia umiejętności kulinarnych.
Eko kosmetyki, eko jedzenie. Bycie eko to dziś styl życia. W swoim
menu stawiacie na produkty eko,
naturalne, z lokalnych pól i działek. Dlaczego?
Każdy z nas powinien być świadom
tego, że jesteśmy tym, co jemy. Dla
każdego człowieka bardzo ważne jest
zdrowie, które przecież uzależnione
jest od prawidłowego odżywiania.
Dlatego też staram się promować
zdrową żywność na talerzu. Przygotowując potrawy nie wykorzystuję
gotowych produktów, tylko wszystko
przyrządzam i przetwarzam osobiście. Jestem miłośnikiem wszelakich
warzyw oraz ziół, zawsze marzyłem
o kuchni, która garściami czerpie z
tego, co rośnie „za oknem”. Moje marzenie spełniło się w Bacówce: mamy
własną szklarnię pełną ziół oraz własny ogród - Bacówka Garden - wypełniony warzywami i owocami. Ten
widok, szczególnie wspaniały wiosną,

- wywiad z Kamilem Wyką,
Szefem kuchni
Hotelu Bacówka
Radawa & SPA****

daje ogromną motywację do dalszych
działań związanych z przygotowywaniem zdrowej żywności. Tak wygląda
filozofia naszej restauracji, która mam
nadzieję pozwoli nam już niedługo
uzyskać prestiżowy certyfikat Slow
Food Polska.
Regionalizacja kuchni, promowanie
lokalnych potraw sprawdza się w
przypadku Bacówki?
Kilka lat temu była moda na kuchnię
fusion oraz kuchnię molekularną, w
niektórych restauracjach nadal ta
moda trwa. Osobiście uważam, że
jedna i druga miała już swoje 5 minut.
Dziś wielu Szefów Kuchni stawia na
kuchnię i produkty regionalne, podobnie jest w moim przypadku. W
Bacówce cenimy współpracę z regionalnymi dostawcami, którzy zapewniają nam zdrowe warzywa i owoce
oraz mięsa najwyżej jakości. Większość dań gotujemy z podkarpackich
produktów, z których komponujemy
lokalne potrawy, czego najlepszym
przykładem jest kultowy już oscypek
czy przepyszna gicz jagnięca. Zresztą
dbamy nie tylko o smak, ale również
wygląd dań, dlatego wciąż potrafimy
zaskakiwać naszych gości niebanalnymi kompozycjami, inspirowanymi
lokalną tradycją.
Mówi się, że tradycja zawsze się
obroni. Czy w przypadku kuchni
również sprawdza się to powiedzenie? Stawiacie na tradycyjne dania
czy raczej nowoczesne, eksperymentalne potrawy?
Z całą pewnością obroni się smak.

Nie jestem natomiast przekonany, czy
to samo można powiedzieć o tradycji, ale to zależy jak na nią spojrzymy.
Niektórzy ograniczają się do prostego
skojarzenia w postaci „niedzielnego
schabowego” - ale to złe i zbyt wąskie
rozumienie tradycyjnej kuchni. Dla
mnie to raczej smaki dzieciństwa oraz
działania wynoszące je na wyżyny
doznań. Dlatego komponując każde
danie nigdy nie stawiam tradycji za cel
główny, zawsze jest nim smak, który
niejako w magiczny sposób pozwoli
nam na powrót do czasów dzieciństwa. I chociaż opieramy się często na
starych i sprawdzonych przepisach,
to wprowadzamy również pewne
eksperymenty i innowacje, które mają
jeszcze bardziej wzbogacić potrawę
i wynieść na wyższy poziom. Jedno mogę zapewnić - w każde danie
wkładamy wiele serca. Wracając natomiast jeszcze do tradycji w kuchni,
to jej właściwym wymiarem jest dla
mnie powrót do dawnych metod wędzenia, palenia, suszenia, kiszenia i sezonowania produktów.
Kto decyduje o Waszym menu i jak
często zmieniacie kartę dań?
O menu decydujemy wszyscy, zarówno ludzie tworzący Bacówkę jak i Goście, którzy dzielą się z nami cennymi
uwagami. Każdy dzień jest dla nas
inny i codziennie uczymy się nowych
rzeczy, poznajemy nowe smaki Naszą
kuchnię opieramy na sezonowości,
więc kartę zmieniamy zazwyczaj co
kwartał, aby dostosować je do darów
natury odpowiednich na daną porę
roku.
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Hiszpania, Meksyk, Izrael i wiele innych niezwykłych krajów odwiedziła Bacówka w czasie ostatnich wakacji. Jak to możliwe? Jeden dzień w

tygodniu, podczas dwóch upalnych
miesięcy, był poświęcony kuchni regionalnej wybranych państw.
Oprócz smakołyków, które powitały

uczestników tematycznych kolacji
przygotowaliśmy również trunki jakimi raczą się mieszkańcy poszczególnych regionów. Aby w pełni

oddać się atmosferze oraz poczuć
klimat egzotycznych miejsc, wieczory zostały oddane w ręce muzyków,
którzy umilili ten wyjątkowy czas.

Wakacje z Ziają

P

rzez całe wakacje dla naszych Gości
przygotowywaliśmy całą masę atrakcji i
niespodzianek – jedną z nich były powitalne
pakiety kosmetyków przygotowane wraz z
firmą kosmetyczną Ziaja. W każdym z pokojów i domków czekały na Gości kosmetyki z
linii damskiej i męskiej, a także dziecięcej. Dla
maluszków przygotowane były płyny do kąpieli w słodkich zapachach, kremy do opalania, pasty do zębów i szampony!
Marka Ziaja była partnerem pakietu wa-

kacyjnego, poza pakietami powitalnymi,
przygotowaliśmy również zestawy kosmetyków, które można było wygrać w
licznych konkursach organizowanych w
trakcie wakacji – za najciekawsze zdjęcia z
Bacówki, kreatywne stroje na wieczorach
tematycznych, czy ciekawe pomysły na
rozwój atrakcji dla maluszków!
Serdecznie dziękujemy marce Ziaja za
współpracę przy akcji „Wakacje z Ziają”!
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Hotel Bacówka Radawa & SPA**** - pracodawca zaangażowany
w proces kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół
Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących

Współpraca ZSSChiO z Hotelem
Bacówka Radawa & SPA**** w zakresie realizacji kształcenia zawodowego to inicjatywa właścicieli
Obiektu Państwa Joanny i Pawła
Preisner. Właściciele oraz Dyrekcja Hotelu uczestniczyli we wrześniowej konferencji „Wspierający
Pracodawca w kształceniu zawodowym na lokalnym rynku pracy”
poświęconej roli pracodawców w
kształceniu uczniów kierunków
gastronomiczno-hotelarskich.

Uczniowie poznali strukturę
obiektu oraz zakres świadczonych
usług, poznali procedury obwiązujące w poszczególnych działach,
poznali zasady tworzenia oferty
usług hotelowych, planowali pakiety usług oraz kalkulowali ich
koszty. Młodzież poznała zasady
funkcjonowania hotelowego SPA
oraz korzystała ze strefy relaksu.

Kelnerzy przygotowywali sale restauracyjne na
okolicznościowe przyjęcia
W ramach podpisanej umo- oraz strefę przeznaczoną
wy partnerskiej między Zespołem dla najmłodszych. HoSzkół Spożywczych, Chemicznych i telarze przygotowywali
Ogólnokształcących z Hotelem Ba- jednostki mieszkalne oraz
cówka Radawa & SPA**** ucznio- domki na przyjazd gości,
wie z klasy drugiej kelner oraz poznali programy komtechnikum hotelarstwa realizowali puterowe oraz zasady
zajęcia zawodowe z przedmiotów: funkcjonowania recepcji.
pracownia organizacji usług kelner- Pobyt w Hotelu Bacówka
skich i pracownia hotelarska. Za- Radawa & SPA**** oraz
jęcia w rzeczywistych warunkach praca w zespole profesjooraz zaangażowanie Dyrekcji, ka- nalistów pozwoliły zdobyć
dry menadżerskiej i pracowników bezcenne doświadczenia
Hotelu pozwoliły zdobyć przyszłym zawodowe zarówno przez
hotelarzom i kelnerom umiejętno- uczniów jak i nauczycieli
ści zawodowe określone w pod- przedmiotów
zawodostawie programowej oraz osiągnąć wych. Wykonując zadania
założone cele i efekty kształcenia. zawodowe w tak prestiżo-

#DzieciakiRządzą!
Maja Blachowska

– pierwszy mały wicedyrektor
Hotelu Bacówka Radawa & SPA****

wym obiekcie, uczniowie udowadniali sobie że mogą spełniać wymagania pracodawców w branży.
Zapał, zaangażowanie i duża motywacja do pracy były tego najlepszym dowodem.
W imieniu Dyrekcji, nauczycieli
oraz młodzieży ZSSChiO serdecznie dziękujemy Państwu Joannie
i Pawłowi Preisner za inicjatywę

P

oznajcie pierwszego małego wicedyrektora Bacówki – Maję Blachowską z Warszawy, która swoimi pomysłami przekonała jury konkursu do swojej
kandydatury i zajęła stanowisko małego wicedyrektora w jedynym hotelu dla
dzieci w Polsce.
Maja wraz z rodzicami i siostrą Igą
bardzo lubią podróżować po Polsce i
spędzać czas w niezwykłych miejscówkach. Po raz pierwszy odwiedzili nasz
hotel zimą, wtedy i dowiedzieli się o
konkursie. Drugi przyjazd był połączony z wakacjami i pełnieniem przez Maję
obowiązków małego wicedyrektora. We
wszystkich działaniach Maję wspierała
jej prawa ręka – młodsza siostra Iga.
Maja spraw-

współpracy oraz wparcie w realizacji zaplanowanych działań.
Szczególne podziękowania kierujemy do Osób, które zaangażowały się w realizację zajęć Pan
Rafał Jułga Dyrektor Hotelu Bacówka Radawa & SPA****, Pani
Magdalena Stefanowicz Manager
Sprzedaży, Pani Joanna Bojarska
Kierownik Gastronomii.

dziła czystość pokoi, strefy SPA oraz
ulubionego miejsca na letnie orzeźwienia wszystkich Gości Bacówka Radawa & SPA**** - basenu zewnętrznego.
Mały wicedyrektor szczegółowo spisywała wszystkie uwagi i zgłaszała do
odpowiednich działów w hotelu. Osobiście nakarmiła trawą owieczki oraz
odwiedziła króliki. Dużo radości sprawiło podlanie roślinek w szklarni i jazda
rowerem - tandemem z Panem dyrektorem Rafałem Jułgą. Maja wraz z siostrą Igą aktywnie wspierały pracowników recepcji i zarządzały hotelem.
Czekamy na kolejny przyjazd Mai wraz
z rodziną, a wszystkie chętne dzieciaki
zapraszamy do udziału w konkursie.
Chcesz wziąć udział w konkursie i
zostać małym wicedyrektorem hotelu
w zimowo-wiosennej kadencji? Wyślij
swoje pomysły na rozwój hotelu na adres: iryna.marketing@bacówkaradawa.
pl
Szczegóły konkursu na www.bacowkaradawa.pl/KIDS .
Iryna Golovan

Masaż stemplami ziołowymi
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dla tych, którzy cenią sobie relaks i spokój duszy…

W trosce o Twoje zdrowie, samopoczucie i piękny wygląd Hotel Bacówka Radawa & Spa**** przygotował wyjątkowy zabieg – masaż naturalnymi
stemplami ziołowymi.
Wszystko co wykorzystujemy do masażu stemplami ziołowymi bierzemy
bezpośrednio z natury. Nasi terapeuci zabiorą cię w wyjątkowy świat zapachu, relaksu oraz niezapomnianych chwil.
Masaż stemplami ziołowymi poleca się osobom, którym dokucza ból mięśni, chronicznie zmęczonym, zestresowanym i tym, które pracują w pozycji
siedzącej. Zabieg ma też pomóc tym, którzy chcą zredukować cellulit lub
schudnąć, ponieważ zabieg przyspiesza proces przemiany materii. Polecany jest również jako sposób na wzmocnienie odporności i odżywienie skóry.

Rozbudowujemy się dla Was
– nowa strefa domków Osada została otwarta w czerwcu.

Hotel Bacówka Radawa & SPA**** nie zwalnia tempa. Nasza oferta
została właśnie rozszerzona o Strefę Osada, która składa się z 13
całorocznych, klimatyzowanych domków.
Osada jest odpowiedzią na potrzeby klientów ceniących sobie
komfort, wyjazdowy klimat oraz maksimum prywatności. Domki w
Bacówce stanowią idealne połączenie domu letniskowego z luksusowym hotelem, będące doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza dla
rodzin 2+2. Apartamenty oferują duży salon z telewizorem i łóżkiem małżeńskim możliwym do rozdzielenia oraz rozkładaną sofę,
na której bez problemu zmieści się dwójka dzieci. Każdy dom posiada ponadto osobne pomieszczenie z toaletą i prysznicem.
Nowa strefa zaprojektowana została w stylu góralskim, co stanowi konsekwentną realizację idei Hotelu Bacówka Radawa &
SPA****. Niezmiennym elementem jest również dbałość o jakość - drewniane apartamenty spełniają najwyższe standardy
czterogwiazdkowego hotelu. Dodatkowym atutem
Osady jest fakt, że jest ona umiejscowiona blisko rzeki.
Piękne otoczenie natury, cisza oraz specyfika domków letniskowych to kompozycja tworząca unikatowy, urlopowy klimat sprzyjający wypoczynkowi.
Strefa Osada to kolejna inwestycja będąca elementem szerokiego i długofalowego planu rozwoju
Bacówki. W poprzednich latach do dyspozycji
zostały oddane Domki Modern Folk oraz Strefa
Hotelowa. Można być przy tym pewnym, że nie jest to
ostatnie słowo właścicieli Bacówki, a na gości odwiedzających Radawę czekają w przyszłości nowe atrakcje oraz
kolejne inwestycje.

To Ty decydujesz jakie zioła będą składnikiem Twojego zabiegu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KURKUMA
LIŚĆ PAPAI
CZYSTEK
MIŁOŻĄB
ŻEŃ SZEŃ
CYNAMON
MIĘTA
RUMIANEK
MORINGA
BAZYLIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DZIURAWIEC
JAŚMIN
DZIKA RÓŻA
KAWA
KOKOS
SOSNA
HIBISKUS
DAMIANA
BUZDYGANEK
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