
NAJLEPSZE HOTELE NA URWISKU

Jeśli szukasz hoteli usytuowanych w dziwnych miejscach, takich jak
klify, skarpy, czy urwiska, to z pewnością znajdziesz wiele
interesujących obiektów. Wiele z nich jest wręcz magicznych.
Tourism-Review.pl przedstawia poniżej kilka najciekawszych.

Hotel Caruso Belvedere, Wybrzeże Amalfi
Pierwotnie miasto zostało zaprojektowane w ten sposób, by chronić miejscową ludność przed
hordami barbarzyńców, jednak obecnie będąc w okolicach góry Monti Lattari można podziwiać
jedynie wspaniałe widoki. Hotel Caruso Belvedere również oferuje wspaniałe widoki na Morze
Śródziemne. Ceny noclegów obejmujących pełne wyżywieni zaczynają się od 852 dolarów.

Aman Resorts Amankila, Bali
Hotel ten składa się z trzech warstw, których różnorodność i ekstrawagancja czynią obiekt naprawdę
wyjątkowym. Na terenie hotelu znajduje się piękny klub plażowy oraz ogromny i wspaniały basen o
długości 134 stóp, położony wśród wspaniałych palm. Ceny noclegów zaczynają się od 950 dolarów.

Birkenhead House, Hermanus, RPA
Birkenhead House to skromny budynek położony w odległości 100 km na wschód od Kapsztadu.
Wewnątrz znajduje się jednak wspaniałe centrum biznesowe ze wspaniałymi kaskadami na szczycie
klifu. Poniżej klifu znajdują się idylliczne plaże, popularne wśród pływaków. Ceny pokoi zaczynają się
od 520 dolarów.

Bulgari Resort Uluwatu, Bali
Położony na półwyspie Bukit, ten włoski luksusowy hotel oferuje rewelacyjne widoki. Bardzo
dyskretne apartamenty zostały usytuowane na wzgórzu, tak by były możliwie jak najbardziej
wyizolowane od reszty. Na terenie obiektu znajduje się także nowoczesna szklana winda
umożliwiająca zjazd w dół urwiska, dzięki czemu można zjechać na samą plażę, która nie jest w tym
miejscu dostępna w żaden inny sposób. Ceny noclegów zaczynają się od 1000 dolarów.

The Caves, Negril, Jamaika
Na ten obiekt składają się fantastyczne jaskinie, które ukrywają w sobie unikalne na skalę światową
apartamenty. Każdy z nich oferuje niepowtarzalne widoki na krystalicznie czyste Morze Karaibskie.
Można wybrać jeden z apartamentów, który jest wyposażony w platformę umożliwiającą skoki do
morza. Ceny noclegów rozpoczynają się od 385 dolarów, co jak an ten poziom luksusu wydaje się
bardzo rozsądną kwotą.



The Chanler, Newport, Rhode Island
Ten hotel może się pochwalić niezwykle bogatą historią związaną z wojną domową. Dziś wielka
rezydencja stoi dumnie i oferuje nie tylko fantastyczne widoki i w pełni profesjonalne zaplecze, ale
również doskonałe posiłki. Ceny za nocleg rozpoczynają się od 489 dolarów, co jak na ten komfort
jest ceną bardzo przystępną.

Caesar Augustus, Capri
Położony w Zatoce Neapolitańskiej 1 000 metrów nad poziomem morza hotel jest naprawdę
cudowny. Aby się do niego dostać trzeba najpierw pokonać 15-minutową drogę górską. Z hotelowych
okien rozpościera się widok na fantastyczne krajobrazy, w tym na Wezuwiusza. Ceny noclegów
rozpoczynają się od 589 dolarów.

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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