IX edycja Hotel Przyjazny Rodzinie
Dyplomy Uznania
Pałac Tłokinia Restauracja Hotel w Tłokini Kościelnej
Dzięki wyjątkowej atmosferze Pałac Tłokinia to miejsce, którego nie chce
się opuszczać. Tutaj czas zatrzymał się niemalże sto lat temu. Nie dziwi
też fakt, że kuchnia w Pałacu Tłokinia została wielokrotnie wyróżniona
w prestiżowych przewodnikach kulinarnych.
Nominacja: Anna Bukowska

Zalesie Mazury Active SPA w Zalesiu, Barczewo
Jeżeli poszukujecie miejsca w którym potrzeby małego człowieka stają się
nadrzędne, a potrzeby relaksacyjne rodzica do spełnienia to polecam Zalesie
Mazury Active Spa
Nominacja: Monika Borzdyńska

Olandia Kraina Wypoczynku i Konferencji w Prusimiu
Miejsce z rodzinną atmosferą oraz szczególnym podejściem do ekologii
i historii. Miejsce, gdzie promuje się walory lokalne okolicy, ze wspaniałą
obsługą i smaczną kuchnią.
Nominacja: Ewa Błażejowska

Hotel Edison w Przeżmierowie
Za otwartość na nowe pomysły i propozycje, a także na wyszukane potrzeby
kuchni małych gości.
Nominacja: Ewa Błażejowska

Pensjonat Burkaty w Białce Tatrzańskiej
Co roku 5 słoneczek, co roku nowości w ofercie, co roku zaskoczenie audytorów
i co roku ta sama rodzinna atmosfera!
Niemożliwe staje się możliwe w Pensjonacie Burkaty. Gratulujemy!
Nominacja: Maciej Mazurkiewicz

Cottonina Villa & Mineral SPA Resort w Świeradowie - Zdroju
Nominuje Cottoninę do wyróżnienia specjalnego: za to, że łączy w odpowiednich
fantastycznych proporcjach: relaks i aktywność. I daje szanse prawdziwego
odpoczynku całej rodzinie: od najmłodszych do tych nieco starszych.
Nominacja: Marta Perchuć - Burzyńska

Hotel Bacówka Radawa & SPA w Radawie
Za nowoczesne połączenie elementów regionu, pyszną kuchnię i niezwykłą
serdeczność do dzieci.
Nominacja: Violetta Hamerska

Dyplom Mistrza Marketingu

Hotel & Medi - SPA Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju

Dla hotelu Lidia w Darłowie

Za to, że przez tyle lat trzymają niezmiennie wysoki poziom i doskonalą swoją
ofertę; to najbardziej uśmiechnięty personel hotelowy, który sprawia, że goście
również chodzą radośni, bo oni zarażają swoją dobrą energią.

Za wakacyjny projekt Hotel PRAWDZIWIE Przyjazny Rodzinie oraz
program atrakcji dla całej rodziny (razem i osobno), w tym za stworzenie
wyjątkowej Strefy Nastolatka, dzięki czemu po raz pierwszy tak kompleksowo
i pomysłowo przygotowano atrakcje dla dzieci 12+.

Nominacja: Violetta Hamerska

