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Ponowne otwarcia hoteli

Lenzen. Pośród urzekającej przyrody rezerwatu biosfery UNESCO
Flusslandschaft Elbe, bezpośrednio nad rzeką Löcknitz, położony jest
zabytkowy zamek otoczony pięciohektarowym ogrodem z certyfikatem
potwierdzającym jego ekologiczność. W dawnym hotelu zamkowym znajduje
się Hotel AHEAD, gdzie działa największa w Niemczech restauracja wegańska,
której oferta bazuje wyłącznie na roślinach z organicznych upraw. Nazywa się
Place to V i oferuje gościom m.in. duży taras słoneczny oraz śniadaniowy
ogród zimowy z widokiem na ogród zamkowy. Położony pośród zieleni domek
herbaciany z ogrzewaniem podłogowym ma być miejscem odosobnienia dla
gości, służącym do medytacji i uprawiania jogi. Zwolennicy aktywnego



spędzania czasu mogą jeździć na rowerach zrobionych z bambusa, uprawiać
turystykę pieszą, popływać wpław lub na popularnych deskach SUP (stand-up
paddling) albo wybrać się na spływ kajakami na rzece Löcknitz. Hotel myśli o
zakwaterowaniu w zupełnie nowatorski sposób i pragnie być liderem w
zakresie bycia najbardziej ekozrównoważonym hotelem w Niemczech:
przyjaznym dla środowiska i świadomym wagi dbałości o nie - dla lepszego
świata, w harmonii z naturą, ludźmi i zwierzętami. Do dyspozycji gości są
pokoje w samym zamku lub w historycznej szkole zamkowej, niektóre z
widokiem na zamek. Wszystkie pokoje wyposażone są w ekologiczne meble,
zapewniają także własną matę do jogi. Osoby, którym zależy na bardziej
luksusowym zakwaterowaniu, mogą zarezerwować pokoje deluxe lub nawet
jeszcze lepsze typu juniorsuite. Śniadanie serwowane jest w pełnym słońca
ogrodzie zimowym z widokiem na ogród zamkowy i rzekę Löcknitz -
oczywiście jest to czysto wegański bufet śniadaniowy z bogatym wyborem
warzywnych i organicznych past, müsli, sałatek, ciast, naleśników i
smażonego tofu. Śniadanie jest wliczone w cenę pokoju. W strefie wellness
można zrelaksować się w saunie fińskiej (90°C) lub bio-saunie (60°C). Sauny
są dostępne codziennie od 14:00 do 22:00. https://aheadhotel.de/

Poczdam. Holiday Inn Express & Suites przyjmuje gości od listopada 2021
roku. Położony w samym sercu stolicy kraju związkowego Poczdamu, oferuje
198 pokoi hotelowych i 25 apartamentów wyposażonych w aneks kuchenny i
lodówkę - odpowiednich na dłuższy pobyt. Hotel znajduje się w pobliżu wielu
zabytków, takich jak pałac miejski, kościół św. Mikołaja, kościół francuski i
muzeum Barberini, a goście mogą stąd dojść do wejścia znanego na całym
świecie parku Sanssouci w około 20 minut. Przystanki autobusowe i
tramwajowe znajdują się bezpośrednio przy hotelu, do którego można łatwo i
szybko dojechać. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację, telewizor z
płaskim ekranem, zestaw do parzenia kawy i herbaty, żelazko i deskę do
prasowania oraz biurko. Restauracja śniadaniowa oferuje bezpłatne śniadanie
w godzinach 6.00-10.00. Hotelowy bar jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Do dyspozycji Gości jest centrum biznesowe, bezpłatny, szybki,
bezprzewodowy dostęp do internetu oraz podziemny parking. Można z niego
korzystać za dodatkową opłatą w wysokości 19 EUR. Więcej informacji:
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/de/de/potsdam/xxpsd/hoteldetail

Teltow. Otwarty latem ubiegłego roku GINN Hotel Berlin -Potsdamczeka na
gości. Położony jest w spokojnej okolicy między Berlinem a Poczdamem,
bezpośrednio nad kanałem Teltow. Hotel oferuje 198 pokoi i apartamentów o
wyjątkowym wystroju i



klimacie. Ponadto hotel posiada 13 sal konferencyjnych. W kuchni
przygotowywane są wyśmienite potrawy, a w GINN Barze mieszane są
wyjątkowe drinki i serwowane wykwintne wina. Pokoje i apartamenty oferują
połączenie oryginalności i ekskluzywnego designu. Z rozległego tarasu
restauracji roztacza się przepiękny widok na rzekę, a w hotelu znajduje się
również centrum odnowy biologicznej z sauną i salą fitness. https://ginn-
hotels.com/ginn-h...

The TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH was founded in 1998. As
a destination management company, the TMB is responsible for the long-
term and sustainable positioning, development and marketing of the tourism
product in the Federal State of Brandenburg. This includes, in particular, the
management of the Brandenburg brand and the process associated with it.
Shareholders in the TMB are the Federal State of Brandenburg (59%), the
“Vereinigung Brandenburgischer Körperschaften zur Förderung der
Brandenburgischen Tourismuswirtschaft GbR” (Association of Brandenburg
Corporations for the promotion of the Brandenburg Tourism Industry) (36%)
and the Berlin Tourismus & Kongress GmbH (visitBerlin) (5%)
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