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Sandals
príbeh ktorý začal v roku 1981

Príbeh rezortov Sandals je ako vystrihnutý
z rozprávky o tom, ako sa z mladého neskúseného podnikateľa stal majiteľ jednej z najprestížnejších hotelových sietí na svete. Keď v roku
1981 jamajský rodák Gordon Stewart kúpil
ošarpaný hotel v Montego Bay ani len netušil,
aké úspechy bude počas ďalších rokov zažívať.
Dnes patrí sieť Sandals k najlepším na svete
a v Karibiku ju len ťažko niekto môže ohroziť.
Prvé rezorty otvoril na Jamajke, postupne však
expandoval aj na karibské ostrovy ako Sv. Lucia,
Antigua a Bahamy.
História špičkovej karibskej hotelovej
siete Sandals siaha na začiatok 80. rokov
minulého storočia. V roku 1981 bol na predaj

starnúci hotel v jamajskom letovisku Montego
Bay a väčšina investorov v ňom videla len
obyčajný a rozpadnutý majetok. Avšak jeden
mladý podnikateľ v ňom videl viac – obrovský
potenciál ležiaci na najväčšej súkromnej pláži
na Jamajke a aj napriek tomu, že mladý Gordon
Stewart nemal žiadne skúsenosti s hotelovým
biznisom, rozhodol sa tento objekt kúpiť ako
nehnuteľnosť. Po čase sa pustil do kompletnej
rekonštrukcie a otvoril prvý Sandals hotel
Montego Bay. V roku 1985 odhalil Sandals
prvýkrát verejnosti svoj autorský bar pri bazéne
a hostia si tak mohli objednať a vychutnať svoje
drinky bez toho, aby opustili bazén. Tento bar
bol len jednou z ďalších inovácií, medzi ktoré
sa zaradilo aj fitness centrum, potápačské
centrum, vodné lyžovanie a piano bar. V tomto
období takisto prišlo k rozšíreniu hotelového
portfólia a vznikol Carlyle on the Bay, ktorý sa
dnes volá Sandals Inn.
Najväčším pokrokom pre kuchyňu bol rok
1988. „Do boja“ totiž vyrážajú gurmánske špeciality pripravované medzinárodnými kuchármi
v novootvorenom rezorte Sandals Negril na
najpopulárnejšej jamajskej pláži. Hosťom takisto
učarovali suity priamo na pláži a nezabudnuteľné západy slnka.
V roku 1989 svoj debut zažil rezort Sandals
Ocho Rios na mieste, kde zakladateľ Stewart
strávil svoje chlapčenské časy rybárčením.
V roku 1991 Sandals oslávil 10. výročie na
trhu a otvorením Sandals Dunn´s River sa spoločnosť stala najväčším operátorom all-inclusive
rezortov v Karibiku.
Vďaka širokej ponuke gurmánskych špecialít, vodných športov, vynikajúcemu ubytovaniu,
servisu a personálu sa rezorty Sandals od roku
1993 označujú ultra all-inclusive. Služba ultra
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all inclusive, ktorú ponúka Sandals, zahŕňa
to najluxusnejšie ubytovanie v Karibiku, jedlá
v tých najlepších reštauráciách s gurmánskymi špecialitami, premium drinky bez limitu,
potápanie sa v Karibskom mori, golf na Jamajke
a Sv. Lucii, najlepšie karibské pláže, svadobný servis, transporty na letisko alebo servis
majordóma.
Od roku 1984 si viac ako osem tisíc párov
povedalo svoje „áno“ v rezortoch Sandals.
Preto nastal čas priniesť niečo nové, špeciálne.
Sandals preto prichádza s balíčkom svadobných
služieb WeddingMoons.
Gordon Stewart mal v roku 1995 opäť
dôvod na úsmev. Druhý rok po sebe označili
cestovné kancelárie na ceremónii World Travel
Awards rezorty Sandals za popredné all-inclu
sive destinácie sveta a Sandals za najlepšiu
karibskú hotelovú spoločnosť.
Padá opona a na svet prichádza Sandals
Royal Bahamian Resort and Spa, ideálne miesto
pre čoraz populárnejší spa biznis. Neprešla dlhá
doba a magazíny ho v roku 1996 označili za
jeden z top spa rezortov na svete.
Kúpele Red Lane sú útočiskom pre myseľ,
telo a dušu, ktoré používajú rituály klasických európskych spa kúpeľov v kombinácii
s karibskou eleganciou. Spa procedúry zužitkúvajú renomované botanické produkty a zvyky
a rezorty Sandals garantujú, že objavíte zmysly,
ktoré sa dajú nájsť len a len v raji.
V roku 2002 si Gordon Stewart prevezal
ocenenie za celoživotné dielo.
Ak chcete zažiť neopakovateľné chvíle,
dovolenka v romantických rezortoch Sandals je
zaručený úspech. Špeciálne ponuky so zľavami
až do výšky 40 % Vám radi pripravia v cestovnej
kancelárii MAGIC Travel.
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