Hotel Gino Park Palace získal zlaté ocenenie na
Historic Hotels of Europe Awards 2022
Veľké množstvo turistov, hľadačov kultúry a milovníkov histórie hlasovalo za svoje obľúbené nehnuteľnosti
v desiatich kategóriách tohtoročného ročníka ocenení Historic Hotels of Europe (HHE).
Prvé miesto v kategórii Historic Hotel Wedding Experience Award 2022 získal Hotel Gino Park Palace.
Hotel Gino Park Palace sa stal prvým a jediným hotelom na Slovensku, ktorý bol uznaný európskou
organizáciou a porazil širokú konkurenciu najuznávanejších historických hotelov na celom kontinente.
Ako poznamenali hodnotitelia HHE:
„Hotel Gino Park Palace bol vyhlásený za najlepšie miesto v našej zbierke, kde si hostia môžu povedať svoje
“áno”. Tento slovenský klenot ide nad rámec toho aby boli svadby čo najčarovnejšie - a dokonca ponúka
svojim klientom pomoc profesionálnych svadobných organizátorov, ktorí sa postarajú o tie najmenšie
detaily ich špeciálneho dňa, od samotného obradu až po krájanie torty.“
Vladislava Popelniskaia-Tvauri, výkonná riaditeľka v Hoteli Gino Park Palace, povedala:
„V mene nášho tímu by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí hlasovali a vybrali nás spomedzi
popredných Historických hotelov Európy. Získanie ceny Historic Hotel Wedding Experience Award 2022
na základe hlasov našich vážených hostí zdôrazňuje dôležitosť kvalitných a profesionálnych služieb, ktoré sú
podstatou všetkého čo robíme. Ako rastieme od sily k sile, ocenenia ako je toto potvrdzujú neotrasiteľnú
oddanosť nášho tímu a inšpirujú nás k dosiahnutiu nových výšin. Sme hrdí na to, že sme súčasťou Asociácie
Historických hotelov Európy a sme vďační za zvýšenie povedomia o členstve v tomto združení a za to, čo
toto ocenenie prináša nielen Hotelu Gino Park Palace ale aj slovenskému regiónu Považie v ktorom sa
nachádzame. Tešíme sa, že Vás privítame v tejto krásnej časti Slovenska.“
Historické hotely Európy spájajú jedinečné historické nehnuteľnosti – hrady, paláce, vily, kláštory a iné
starobylé poklady v Európe. Organizácia vyberá každý hotel osobitne aby garantovala členstvo s cieľom
zaručiť, že každý z hotelov poskytuje “výnimočné štandardy pohostinnosti, služieb a to najlepšie v
modernom luxuse a zároveň obhajuje historické dedičstvo Európy.”
Hotel Gino Park Palace sídli v kaštieli Orlové zo 17. storočia v stredoslovenskom regióne
Považie. Kaštieľ Orlové vyhlásený za kultúrnu pamiatku a súčasť kultúrneho dedičstva bol v roku 2016
láskyplne zrekonštruovaný firmou Eurocom&Co (súčasť Gino Holding Group), ktorá ho premenila na
štvorhviezdičkový hotel. Objekt obklopený historickým parkom pozostáva zo 47 izieb, reštaurácie,
niekoľkých salónikov a sál, wellness centra, átria a kaplnky. Táto bohatá kombinácia umožňuje usilovnému
tímu hotela ponúkať nielen luxusné ubytovanie a vynikajúcu kuchyňu, ale tiež poskytuje príležitosť na
realizáciu nových trendov v gastronómii a pohostinnosti ako aj organizovanie podujatí „pod jednou
strechou“ vrátane svadieb na mieru, teambuildingu a víkendových pobytov a koncertov.
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