Nejlepší hotely podle webu tripadvisor.com
Web TripAdvisor sbírá recenze a hodnocení hostů, kteří po celém světě navštěvují
různé hotely a resorty ve Vietnamu a pak se o své hodnocení podělí. Objektivita
zůstává zachována díky mnoha recenzím.
Nejlepší hotely světa roku 2019
I letos byly sestaveny žebříčky těch nejlepších hotelů světa podle hodnocení hostů a to v kategoriích Nejlepší slevy, Pro rodiny, Skryté poklady, Nejlepší strava a B&B,
Nejromantičtější, Nejluxusnější, Nejlepší All-inclusive hotely a Nejlepší hotelové
řetězce. Jednotlivé žebříčky byly také většinou rozděleny i podle částí světa.
Podrobné statistiky si můžete stáhnout ve formě pdf souboru na webu TripAdvisor.
Velký mediální ohlas mělo hlavně umístění českého hotelu Aria.
Ten získal první místo v kategorii Nejluxusnější hotel světa. Hotel se nachází na
Malé Straně a sousedí s Vrtbovskou zahradou, do které mají hosté přímý vstup z
hotelu. Zahrada je zapsána na seznamu UNESCO. Tématem hotelu je hudba. Na
každém pokoji tak mimojiné najdete kvalitní repro soustavu. Vybírat ale můžete také
z rozsáhlé hudební knihovny hotelu. Hotel Aria má také vlastní kinosál (screening
room), zasedací místností a nechybí ani fitness centrum. Hotelová restaurace Coda
nabízí mezinárodní kuchyni, v letních měsících můžete využít také střešní terasu s
nádherným výhledem na Prahu.
Druhé místo v kategorii Nejluxusnější hotel získal thajský hotel Layana Resort and
Spa. Lyana Resort and Spa najdete na ostrově Koh Lanta Yai (asi 2 hodiny jižně od
mezinárodního letiště v Krabi) v národním parku Mu Koh Lanta. Přímo před hotelem
najdete 3 kilometry dlouhou písečnou pláž. Pokoje jsou zařízeny v tradičním
thajském stylu. Důraz je také kladen na širokou nabídku wellness procedur. Třetí
příčku získal hotel Villa Marsili, který sídlí v italském Toskánsku. Hotel najdete ve
starobylém městečku Cortona.
Cestování v zimě - levná exotika
I celosvětová finanční krize má své výhody. Letos tak můžete koupit za naprosto
skvělé ceny exotické zájezdy. Mezi nejvýhodnější země pro cestu za teplem patří
Vietnam, Kuba, a Thajsko. Na Vietnam stále vládne komunismus, Kuba je zase o
dost dražší. Nejlepší je tak vyrazit do Thajska.
Tak například v nabídce cestovní kanceláře TUN Travel najdete čtrnáctidenní
kombinovaný pobyt v Hanoji, Ha Long a na ostrově Da Nang za pouhých 32.600 Kč
(na osobu) přičemž v ceně jsou již započítány Vietnam vízum, palivové příplatky a
pojištění. Mezi další výdaje ale musíte připočítat stravu (v ceně zájezdu jsou pouze
snídaně) a případné další výlety, které budete chtít podniknout. Den budete mít na
prohlídku Hanoji, pak 4 dny na pláž v oblasti Ha Long a dalších 5 dnů na pláž na
ostrově Da Nang. Ideální kombinace a mnoho příležitostí k poznávání Vietnam. Pro
úplnost - nejlevnější Kuba přijde na 30.000 Kč a Thajska na 43.000 Kč (včetně víz,
palivového příplatku a pojištění).

