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Nowy nabytek sieci Hotel 500

Dwugwiazdkowa Święta Lipka
Do sieci Hotel 500, których właścicielem i wykonawcą jest Grupa J.W.
Construction Holding S.A., dołączył ostatnio nowy obiekt, dwugwiazdkowy
hotel w miejscowości Święta Lipka na pograniczu Warmii i Mazur.

Wielkim atutem hotelu jest jego znakomita lokalizacja. W Świętej Lipce ( 5 km
od Reszla) znajduje się znane i licznie odwiedzane przez pielgrzymów - poczynając
od XV wieku - Sanktuarium Maryjne, nazywane Częstochową Północy. Położona
wśród zielonych wzgórz, pomiędzy jeziorami Dejnowo i Wirowe miejscowość jest
prawdziwą perłą na turystycznej mapie Polski. To doskonała baza wypadowa dla
polskich i zagranicznych gości zwiedzających Pojezierze Mazurskie. Niedaleko stąd
do Gierłoży, gdzie znajdują się pozostałości kwatery Hitlera, tzw. Wilczy Szaniec,
Giżycka, Mikołajek, Kętrzyna a także - odległej o 20 km. stolicy polskiego country
-Mrągowa.

W hotelu znajduje się 30 dwuosobowych pokoi. Każdy z łazienką, telewizorem i
telefonem. Do dyspozycji gości jest restauracja, bar, nastrojowy salon kominkowy,
weranda oraz ogródek grillowy, skąd roztacza się wspaniały widok na Bazylikę.
Jednorazowo hotel może przyjąć 160 osób. W ofercie hotelu znajdują się różnego
rodzaju imprezy biznesowe oraz prywatne. Można tu zorganizować bankiety, wesela
oraz kameralne spotkania rodzinne.

Hotel 500 to nowoczesna sieć hoteli dwugwiazdkowych o podwyższonym
standardzie. Wybudowane zostały zgodnie z wysokimi europejskimi normami i w
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oparciu o technologię nagrodzoną prestiżowym godłem "Teraz Polska". Największym
ich atutem jest położenie w pobliżu dużych miast, strategicznych ośrodków polskiej
gospodarki oraz kultury, a także doskonale przygotowany, wyselekcjonowany
personel i tradycyjnie dobra kuchnia.

Do tej pory w sieci funkcjonowały hotele: w Zegrzu k/Warszawy, Strykowie k/Łodzi,
Tarnowie Podgórnym k/Poznania oraz Cieszynie, w pobliżu przejścia granicznego
Cieszyn-Boguszowice. Obecnie, łącznie z hotelem Święta Lipka, cała sieć dysponuje
blisko 1000 miejscami noclegowymi, w 480 pokojach. Zdecydowana większość to
pokoje dwuosobowe. Trzy hotele (w Zegrzu, Strykowie i Tarnowie Podgórnym)
posiadają także sale konferencyjne, które można łączyć w większe pomieszczenia,
dostosowując je do potrzeb organizatorów różnorodnych imprez.
...
Od wydawcy:
Firma J.W. Construction działa na rynku deweloperskim od 1993 r. W okresie 10 lat oddała do użytkowania
ponad 13.500 mieszkań oraz 300 domów jednorodzinnych w Warszawie i aglomeracji stołecznej. W ubiegłym
roku firma sprzedała rekordową ilość 2510 mieszkań. W trakcie realizacji posiada obecnie ponad 5 tys.
mieszkań. Firma jest aktywnym członkiem Business Center Club, Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych
Domów, Krajowej Izby Budownictwa, Polskiego Klubu Biznesu, Klubu "Teraz Polska", odgrywa wiodącą role
w działalności Stowarzyszenia Deweloperów Polskich. Opinie J.W Construction w sprawach budownictwa są
uwzględniane w procesie legislacyjnym. Firma jest laureatem XI edycji Konkursu "Teraz Polska" (2001r.) w
kategorii najlepsze usługi oraz Medalu Europejskiego, konkursu Lider Polskiego Biznesu, nagród wydawnictwa
"Murator" i wyróżnień Ministra Gospodarki. W 2003 roku J.W. Construction uzyskała certyfikat zarządzania
jakością ISO 9001:2001 za „kompleksowy system zarządzania procesem deweloperskim, obejmujący
przygotowanie i realizację inwestycji wraz z przed i posprzedażną obsługą klienta”. Firma otrzymała nominację
do tegorocznej, XIV edycji godła promocyjnego „Teraz Polska” za „autorski system sprzedaży mieszkań
dostępnych”.
Właścicielem firmy i przewodniczącym Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. jest Józef
Wojciechowski.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Ryszard Marciniak
Rzecznik Prasowy
J.W. Construction Holding S.A.
Tel: 77 17 700 ; 77 17 614
Tel: 0508 083 478
e- mail: prasa@jwconstruction.com.pl
www.jwconstruction.com.pl
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