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Tryton zamieszkał w świnoujskim hotelu

Nowoczesny hotel Interferie Medical Spa wygrał w plebiscycie na najlepszy obiekt Świnoujścia i zdobył statuetkę
Trytona 2011. Nagrody wręczano podczas odbywającej się w sobotę 11 lutego uroczystej gali noworocznej Północnej
Izby Gospodarczej.

Trytony to prestiżowe nagrody przyznawane przez prezydenta Świnoujścia dla osób, firm czy instytucji zasłużonych
dla rozwoju i promowania miasta – zarówno w dziedzinie gospodarczej, jak i społecznej czy kulturalnej. O ich
przyznaniu decydują najpierw mieszkańcy (zgłaszając kandydatury i oddając głosy w pierwszym etapie plebiscytu), a
zwycięzców wybiera kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele władz miejskich, lokalnych mediów oraz
młodzieżowej rady miasta. W tegorocznej edycji statuetkę Tryton 2011 dla najlepszego obiektu przyznano otwartemu
niedawno czterogwiazdkowemu hotelowi Interferie Medical Spa w Świnoujściu.
Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas uroczystego balu noworocznego, organizowanego wspólnie przez Północną
Izbę Gospodarczą oraz Urząd Miasta Świnoujście. Statuetkę z rąk Janusza Żmurkiewicza, prezydenta miasta, odebrał
Adam Milanowski, prezes zarządu spółki Interferie Medical Spa, zarządzającej obiektem.
- To dla nas wielki zaszczyt i prestiż dla hotelu. Trytony przyznawane są przez mieszkańców i przedstawicieli władz
Świnoujścia, a więc przez osoby doceniające to, co dla miasta jest wartościowe i godne wyróżnienia - mówi Adam
Milanowski, prezes zarządu spółki Interferie Medical Spa. – Nagroda ta jest także potwierdzeniem, że nasza inwestycja
wpisuje się dobrze w Świnoujście i w jego potrzeby.
Pięciokondygnacyjny, nowoczesny hotel Interferie Medical Spa znajduje się przy ul. Uzdrowiskowej 15, tuż obok
świnoujskiej promenady i jednej z najpiękniejszych plaży polskiego Bałtyku. Ma 308 pokoi (1- i 2-osobowych oraz
apartamentów), z których część przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. W centralnym skrzydle działa
strefa SPA&wellness oraz liczne gabinety terapeutyczne i rehabilitacyjne. Do dyspozycji gości są również dwie
restauracje, lobby bar i klub nocny, a także profesjonalne centrum konferencyjne składające się z siedmiu sal o łącznej
powierzchni ponad 700 mkw. Oferta hotelu i wysoki standard wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nie tylko turystów,
ale i przedsiębiorców – od początku działalności w hotelu Interferie Medical Spa odbyło się już kilkanaście spotkań,
konferencji i szkoleń.
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