
10 NAJDROŻSZYCH HOTELI NA ŚWIECIE

Ludzie mają różne gusta i wymagania dotyczące zakwaterowania.
Goście często są zadowoleni, gdy pomieszczenia, w których
przebywają są czyste, łóżko jest wygodne, a łazienka lśniąca. Dobrze
też, gdy w pokoju znajduje się telewizor. Jednak co z wyższą klasą?
Gdzie przebywają oni podczas podróży? Tourism-Review.pl, za
serwisem Stylecrave.com, przedstawia dziesiątkę najdroższych hoteli
na świecie. Zaczynamy od 15 500 dolarów za noc.

10. Apartament Cesarski, Park Hyatt-Vendôme
Paryż, Francja

15 500 dolarów za noc

 

Apartament Cesarski o powierzchni 750 metrów kwadratowych znajduje się na drugim piętrze
budynku w stylu Haussmanna Park Hyatt-Vendôme's. Apartament oferuje wysoko zawieszone sufity,
jadalnię, kuchnię i bar. Można również zrelaksować się w SPA, które jest wyposażone w łaźnię
parową, jacuzzi i stół do masażu.

9. Królewski Apartament, Four Seasons George V
Paryż, Francja

16 000 dolarów za noc

 

W hotelu „George V” w Paryżu możesz zostać, jeśli cię na to stać. Do wyboru są dwa Apartamenty
Królewskie, wyposażone w zabytkowe meble. Każdy z nich posiada wejście z marmuru, kuchnię z
pełnym wyposażeniem, saunę oraz osobną łazienkę dla gości. W sumie jest to 2 600 metrów
kwadratowych podzielone na dwa oddzielne pomieszczenia, jedno do spania, a drugie do rozrywki. W
obu apartamentach są również biura przystosowane do pracy.

8. Królewski Apartament „Armleder”, Le Richemond
Genewa, Szwajcaria

17 500 dolarów za noc

Le Richemond został ponownie otwarty po remoncie na 7 piętrze w 2007 roku. Obecnie 7 piętro jest
w całości zajęte przez luksusowy apartament. Jest on cały ozdobiony w złotych mozaikach. Posiada
również parkiet i 300 metrów kwadratowych tarasu z widokiem na całą Genewę i Alpy.



7. Królewski Apartament, Burj Al Arab
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

18 000 dolarów za noc

Królewski Apartament w Burj Al Arab ma marmurowe podłogi, mahoniowe meble i sypialnię z
obrotowym baldachimem. Jeśli zatrzymasz się w tym apartamencie, będziesz mógł korzystać z
kosmetyków firmy „Hermes”, zapachów „Faubourg’a”, prywatnej windy i prywatnego kina. Za
niewielką dopłatą istnieje również możliwość otrzymania Rolls Royce’a z kierowcą lub helikoptera do
pełnej dyspozycji.

6. Apartament Ritz-Carlton, The Ritz-Carlton
Moskwa, Rosja

18 200 dolarów za noc

 

Ten luksusowy apartament ma 2 500 metrów kwadratowych i posiada podgrzewaną podłogę, która
jest niezwykle przydatna podczas ciężkich rosyjskich zim. W apartamencie znajduje się fortepian dla
własnych potrzeb, a także duża biblioteka. Z apartamentu rozpościera się piękny widok na Kreml,
Plac Czerwony i Katedrę Św. Bazylego.

Ponadto, nocleg obejmuje pięć posiłków dziennie i autonomiczny system zaopatrzenia w energię oraz
bezpieczną linię telekomunikacyjną.

5. Apartament „Bridge”, The Atlantis
Paradise Island, Wyspy Bahama

25 000 dolarów za noc

Ten apartament oferuje 10 pokoi. Nazwa (Bridge – most) wzięła się stąd, że zajmuje on całą
przestrzeń pomiędzy dwoma wieżami. Jednym z najbardziej znanych gości, którzy spędzili noc w tym
pokoju był na przykład Michael Jackson.

4. Królewski Apartament „Na szczycie”, President Wilson
Hotel
Genewa, Szwajcaria

33 000 dolarów za noc



Apartament ten zajmuje całe najwyższe piętro hotelu, a jak wiemy prezydent Woodrow Wilson
cierpiał na wysokie ciśnienie krwi, zatem można się spodziewać naprawdę spokojnego pobytu w tej
części hotelu. Apartament ma cztery sypialnie i koktajl bar, który może pomieścić do 40 osób.

3. Ty Warner Penthouse, Four Seasons
Nowy Jork, USA

34 000 dolarów za noc

Ten apartament znajduje się na szczycie najwyższego hotelu na Manhattanie i oferuje gościom 360-
stopniowy widok na panoramę miasta. Od podług do sufitu, okna ze wszystkich stron otacza ogromny
apartament z dziewięcioma pokojami. Jego ściany okryte są tkaniną pokrytą złotem i platyną. Do
dyspozycji gości pozostaje prywatny lokaj i telewizor, który może odbierać każdy kanał z całego
świata.

2. Hugh Hefner Sky Villa, Palms Casino Resort
Las Vegas, USA

40 000 dolarów za noc

Tutaj w Las Vegas masz przynajmniej szansę wygrać tyle pieniędzy, by wystarczyło na opłacenie
tego apartamentu. Apartament w urządzony w tematyce Playboya ma 10 000 metrów kwadratowych
podzielone na dwa piętra i obejmuje całodobowe usługi lokaja, obrotowe łóżko z lustrzanym sufitem
oraz warte 700 000 dolarów jacuzzi.

1. Królewska Willa, Grand Resort Lagonissi
Ateny, Grecja

50 000 dolarów za noc

Apartament ten oferuje swoim gościom prywatną wersję wszystkiego tego, co tylko można sobie
wyobrazić: ogrzewany basen, łaźnia parowa, prywatna plaża, ponadto osobisty lokaj, kucharz, a
nawet pianista! Wszystko to jest możliwe jedynie za… 50 000 dolarów za noc.

 

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