Akciókkal, kedvezményekkel várja
a hazai turistákat az almádi Hotel Ramada
Az elmúlt év õszén a vendégek és a külsõ szemlélõk számára észrevehetetlen változás
történt az almádi Ramada szállodában – az üzemeltetést október elején az Auróra Hotels
Kft. vette át. Horváth Tibor ügyvezetõ szerint ez a tény érdemben nem befolyásolja a korábban már megszokott magas színvonalú vendéglátást: az azonos összetételû menedzsment
és a rutinos személyzet a biztosíték arra, hogy az itt eltöltött napok után senki sem tér
csalódottan haza.
- A Hotel Ramadát a szakma elsõsorban konferencia-szállodaként tartja számon, ám örvendetes, hogy az egyénileg érkezõ vendégek körében is jól cseng a nevünk. A szobák elegáns
berendezése, a széles étel- és ital kínálat, a hotel saját strandja, a minden igényt kielégítõ
wellness részleg és szépségszalon önmagában is komoly vonzerõt jelent – munkatársaink
pedig nagyfokú empátiával és figyelemmel kívánják biztosítani a gondtalan pihenést. A szakmai rendezvények, tanácskozások sikeréhez is minden feltétel adott – nem véletlen, hogy
hosszasan sorolhatnánk azokat a cégeket, vállalkozásokat, melyek évek óta a Hotel
Ramadában tartják tanácskozásaikat, képzéseiket. Vitathatatlan ugyanakkor, hogy ezen a
téren némi visszaesést észlelünk – a kedvezõtlen tendenciát sajnos más magyarországi szállodák is érzékelik. A szakembereknek ilyen esetekben természetesen a kibontakozás, az
elõrelépés lehetõségét kell vizsgálniuk. Meggyõzõdésem, hogy helyes üzletpolitikával – s persze kedvezõ jogszabályi háttérrel – túlléphetünk a mai gondokon: a hazai turizmus
favorizálása lehet az egyik kitörési pont. Bebizonyosodott, hogy fõként honfitársainkra
számíthatunk a Balaton mellett – a Hotel Ramada vendégkörének hetven százalékát is õk
teszik ki. Különféle akciókkal kívánunk kedvükben járni, s örömmel vesszük az üdülési csekkel,
illetve napjainkban már a Széchenyi-pihenõkártyával fizetõk érdeklõdését. Munkánk elismerését tükrözi az is, hogy egyre több család tölti nálunk a szabadidejét – ezt legutóbb 2011
karácsonyán érzékelhettük.
Nyáron a Balaton, télen a közeli Eplény hóágyúzott sípályái jelentenek igazi vonzerõt az aktív,
sportolni vágyó vendégek számára, de szívesen ajánljuk figyelmükbe Balatonalmádi és a
környezõ települések látnivalóit, valamint a hotel sportlétesítményeit is.
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