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Violetta HamerskaPrzewodnicząca Komitetu OrganizacyjnegoHotel Przyjazny Rodzinie

Za absolutne mistrzostwo w animacjach dla dzieci.  Złoty medal za ciekawe, zróżnicowane zajęcia i animatorów z wielkim sercem. Zalesie Mazury Active Spa udowadnia, że nawet jeśli leje od rana do wieczora, to dzieci wyjeżdżają z hotelu z poczuciem, że to były ich wakacje życia.
Nominacja: Aneta Wikariak

Zalesia Mazury Active SPA  
w Zalesiu, Barczewo
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Dyplomy Uznania

Nagroda i certyfikat jest niczym gwarancja dla naszych gości,  
że poziom usługi świadczonej w naszym hotelu nie rozczaruje,  
a pobyt dla całej rodziny z pewnością będzie udany 

- Małgorzata Kugler, Hotel Medical SPA Unitral

Za absolutne mistrzostwo w animacjach dla dzieci. Złoty medal za ciekawe, 
zróżnicowane zajęcia i animatorów z wielkim sercem. Zalesie Mazury 
Active Spa udowadnia, że nawet jeśli leje od rana do wieczora, to dzieci 
wyjeżdżają z hotelu z poczuciem, że to były ich wakacje życia.
Nominacja: Aneta Wikariak

Zalesia Mazury Active SPA w Zalesiu, Barczewo

Za stworzenie rodzinnego raju, w którym nie ma miejsca nawet na minutę nudy.
Nominacja: Beata Tadla

Olandii Krainy Wypoczynku i Konferencji w Prusimiu

Za wyczarowanie hotelu jako wielkiego placu zabaw dla dzieci, w którym 
rodzice również świetnie się bawią.
Nominacja: Maciej Mazurkiewicz

Columbusa w Rowach

W tym hotelu każdy gość - i ten mały i duży jest prawdziwym VIP-em, a dzięki 
wyśmienitej kuchni nawet największy niejadek będzie jadł, ze smakiem!
Nominacja: Anna Bukowska

Hotelu Krynica**** Conference & SPA w Krynicy-Zdroju

Za bezcenny, magiczny klimat jak sprzed stuleci i za dania godne 
królewskiego podniebienia!
Nominacja: Anna Bukowska

Hotelu Podklasztorze w Sulejowie

To wspaniały, rodzinny, nadmorski ośrodek prowadzony z sercem i pomysłem. 
Chcemy tam wrócić – bo wakacje były wspaniałe.Pyszna kuchnia, niezwykle 
życzliwa obsługa, joga dla dorosłych i dzieci oraz gimnastyka w odkrytym basenie. 
Na te wspomnienia – uśmiech pojawia się na naszej twarzy i tęsknimy do tych chwil.
Nominacja: Marta Kuligowska

MAGRY HOLIDAY CLUB w Dębinie

Za pomysłową zabawę „Mały detektyw”, która angażuje całą rodzinę do 
aktywnej zabawy w poszukiwaniu skarbów na terenie hotelowego parku.
Nominacja: Violetta Hamerska

Pałacu Tłokinia Restauracja Hotel w Tłokini Kościelnej

Za niezwykłą serdeczność i pełen porfesjonalizm w obsłudze  
gości z rodzinami.
Nominacja: Violetta Hamerska

Hotelu Golden Tulip Kraków Kazimierz w Krakowie

Za wykorzystanie naturalnych, lokalnych produktów sezonowych  
i stworzenie smacznej kuchni regionalnej w nowoczesnym wydaniu.
Nominacja: Violetta Hamerska

Hotelu Natura Mazur Resort & Conference w Warchałach

Za szczególne osobiste zaangażowanie w propagowanie idei promowanych 
przez Hotel Przyjazny Rodzinie na terenie Czech
Nominacja: Iwona Osiecka

 Pani Izabeli Janik Wellness Hotel Pod Kyčmolem, Horní Lomná

Za mistrzowskie połączenie serca, radości, rodziny i wypoczynku.
Nominacja: Beata Tadla

Hotelu Cottonina Villa & Mineral SPA Resort  
w Świeradowie-Zdroju

Za niecodzienność, do której nieustająco tęskni się w codzienności.
Nominacja: Beata Tadla

Przylądku Rosevia Friends & Family Resort w Rozewiu

Za podnoszenie atrakcyjności tego miejsca, stałe poszukiwanie  
i proponowanie nowych ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu 
przez rodziny z dziećmi oraz niezmienną ciepłą atmosferę.
Nominacja: Ewa Błażejowska

Pensjonatu Burkaty*** w Białce Tatrzańskiej

Za prawdziwy, pachnący, świeżo upieczony chleb; za domową konfiturę z jagód;  
a także za bajecznie kolorowe akwarium, od którego dzieci nie mogą oderwać oczu.
Nominacja: Agnieszka Górniakowska

Hotelu & Medi - SPA Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju

Za wyjątkową atmosferę sprzyjającą prawdziwemu, rodzinnemu 
wypoczynkowi nad brzegiem morza.
Nominacja: Anna Bukowska

Neptuno Resort & SPA w Dźwirzynie

Za elastyczność i umiejętność docenienia konstruktywnej krytyki  
i wprowadzenie zmiany, która czyni hotel jeszcze atrakcyjniejszym.
Nominacja: Magda Smalara

Hotelu Lidia SPA & Wellness w Darłowie

Za niezwykle staranne przygotowanie informacji dla rodziców,  
króre ułatwiają im pobyt oraz opiekę nad dziećmi.
Nominacja: Violetta Hamerska

Limanova Hotel*** w Limanowej


