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najlepší v Karibiku
Príbeh rezortov Sandals akoby vystrihli
z rozprávky o tom, „ako sa z mladého
neskúseného podnikateľa sa stal majiteľ
jednej z najprestížnejších hotelových sietí
sveta“.
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K

eď v roku 1981
jamajský rodák
Gordon Stewart
kúpil ošarpaný hotel v Montego Bay, netušil, aké úspechy

ho počas ďalších rokov čakajú.
Dnes hotelová sieť Sandals patrí
k najlepším na svete a v Karibiku ju len ťažko niekto ohrozí.

Prvé rezorty otvoril na Jamajke,
postupne však expandoval aj na
karibské ostrovy Sv. Lucia, Antigua a Bahamy.

Zabav sa v dvoch

História špičkovej karibskej hotelovej siete Sandals siaha na začiatok
80. rokov minulého storočia. Keď
sa v roku 1981 ponúkal na predaj
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starnúci hotel v jamajskom letovisku
Montego Bay, väčšina investorov
v ňom videla iba obyčajný, rozpadnutý majetok. Našiel sa však jeden
mladý muž a ten v ňom videl viac:
obrovský potenciál na najväčšej súkromnej pláži Jamajky. Hoci
mladý Gordon Stewart nemal žiadne
skúsenosti s hotelovým biznisom,
rozhodol sa tento objekt kúpiť. Sprvu
len ako nehnuteľnosť, no po čase ho
kompletne zrekonštruoval a otvoril
prvý Sandals hotel Montego Bay.
V roku 1985 Sandals predstavil
prvýkrát svoj autorský bar pri bazéne

a hostia si mohli objednať a vychutnať drinky bez toho, aby opustili
bazén. Avšak bar nebol jedinou inováciou. Gordon Stewart tu zriadil aj
fitnescentrum, potápačské centrum,
vodné lyžovanie a piano bar. V tomto
období rozširuje aj svoje hotelové
portfólio: vzniká Carlyle on the Bay
(dnes už s názvom Sandals Inn).
V roku 1986 otvoril ďalší rezort Sandals Royal Caribbean (jediný rezort
na Jamajke s vlastným privátnym
ostrovom) a zároveň uviedol do života koncept hotelov Sandals „Ubytuj sa
v jednom, zabav sa v dvoch“.

wellness
Gurmánske špeciality,
vodné športy

Sandals Regency St. Lucia

O dva roky neskôr (1988) vyrazil „do boja“
s gurmánskymi špecialitami pripravovanými
medzinárodnými kuchármi v novootvorenom
rezort Sandals Negril na najpopulárnejšej
jamajskej pláži. Hosťom učarovali, samozrejme, aj suity priamo na pláži a nezabudnuteľné
západy slnka. Po roku nasledovalo otvorenie rezortu Sandals Ocho Rios (na mieste,
kde zakladateľ Stewart ako chlapec trávil čas
rybárčením) a desiate výročie na trhu (1991)
oslávil úspešný zakladateľ otvorením Sandals
Dunn´s River, čím sa jeho spoločnosť stala
najväčším operátorom all-inclusive rezortov
v Karibiku. V tom istom roku otvoril aj prvý
mimo jamajský hotel Sandals Antigua v Dickenson Bay.
Vďaka širokej ponuke gurmánskych špecialít,
vodných športov, vynikajúcemu ubytovaniu,
servisu a personálu začali rezorty Sandals
označovať „ultra all-inclusive“ (1993). To však
Sandals Grande Ocho Rios
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Sandals Montego Bay

nebolo všetko, do rodiny pribudol ďalší rezort
mimo Jamajky, Sandals St. Lucia a hostia privítali
možnosť kombinovať svoje pobyty medzi Sandals Antigua a Sandals St. Lucia.
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Medové týždne

Od roku 1984 si svoje „áno“ v rezortoch Sandals povedalo viac ako osem tisíc párov, a tak
nastal čas na čosi nové, špeciálne. Sandals
ponúkol balíček svadobných služieb „Wedding
Moons“. K Sandals St. Lucia navyše pribudol
Sandals Regency St. Lucia

wellness

Sandals Grande Antigua

nový rezort Sandals Halcyon. Aj
preto Gordona Stewarta v roku 1995
druhý rok po sebe vyznamenali na
ceremónii World Travel Awards,
a to označením jeho rezortov za
popredné all-inclusive destinácie
sveta a Sandals za najlepšiu karibskú
hotelovú spoločnosť.
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Sandals Grande Antigua

Ďalší dôvod na úsmev prišiel s otvorením Sandals Royal Bahamian
Resort and Spa (ideálnym miestom
pre čoraz populárnejší spa biznis), lebo už o pár mesiacov (1996)
ho magazíny označili za jeden z top
spa rezortov sveta. V krátkom slede
potom otvára na prahu nového
milénia rezorty Sandals St. Lucia Golf
Resort & Spa a Beaches Turks&Caicos
Resort&Spa s unikátnou francúzskou

dedinkou. A v roku 2002 dvojicu
nových rezortov Beaches Boscobel
Resort & Golf Club a Sandals Grande
St. Lucian, ktorému už o dva mesiace
udelili ocenenie Five Star Diamond
Awards od americkej akadémie
American Academy of Hospitality
Sciences. Ocenenie prevzal takisto aj
zakladateľ Gordon Stewart za celoživotné dielo.
V roku 2004 Sandals Ocho Rios

Denisa Požgaiová
foto Magic Travel
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v Karibiku...
zväčšil svoju rozlohu pridaním rajských viliek „Villas of Eden“ a vznikol
aj nový rezort Sandals Whitehouse
so servisom majordóma. V roku
2010 sa získali prestížnu cenu Six
Star Diamond Award rezorty Sandals
Grande Antigua, Red Lane Spa at
Sandals Emerald Bay a Sandals Emerald Bay.
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Sandals Royal Bahamian

je telová maska z vysoko kalorickej
melasy a dominikánskeho rumu.
Sandals ponúka jedinečnú službu
Táto maska udrží pokožku niekoľko
to najdôležitejšie: na vašu polovičku. Ba
piť svoju polovičku, môže
„ultra all inclusive“, ktorá zahŕňa
dní žiarivú a hodvábne hladkú.
čo viac,Po
vaša
svadobná
cesta môže
začať
pri objednaní dovolenky
najluxusnejšie ubytovanie v Karibikávovom
peelingu
nasleduje
ihneď, ako
si poviete
svoje „áno“.
v romantických rezortoch
ku, jedlá v najlepších reštauráciách
ošetrenie
esenciálnym
olejom zo
Sandals rátať so zaručeným
s gurmánskymi špecialitami, prezázvoru, ktorý je najstarším zdroúspechom. Sandals patrí medzi
mium drinky bez limitu, potápanie
jom energie.
sú aj zábaly
s gélom
lídrov karibskej romantiky.
v Karibskom mori, golf na Jamajke
KúpeleObľúbené
Red Lane ponúkajú
bezpečné
útoz leknových
upoČi už chcete ísť na svadobnú
a Sv. Lucii, najlepšie karibské pláže,
čisko pre
myseľ, telovýťažkov,
a dušu. V ktoré
kombinácii
koja pokožku
alebo
cestu alebo si tu povedať svoje
svadobný servis, transporty na letiss karibskou
elegancioupo
tuopaľovaní
aplikujú rituály
spálení.
Zdrojom
vitamínov
áno, hotely Sandals sú tým
ko i servis majordóma.
klasických
európskych
spa
kúpeľov. pre
pokožku je zábal z morských chaideálnym miestom. Prenechajlúh, plných minerálov a enzýmov,
te všetky starosti ohľadom
podporujúcich detoxikáciu tela.
prípravy svadby na pracovníRezorty Sandals sú určené pre páry,
Výživu doprajete svojmu telu
kov rezortu a sústreďte sa na
a tak každý, kto túži milo prekvapríjemným bahnovo-medovým
masáž. Masáž s použitím
zábalom, ktorému predchádza peeVitajte v exotickej oáze v Spa zo siete
horúcich kameňov uvoľní
ling tela hrubým cukrom s medom,
hotelov Sunscape. Luxusné tropické spa sú
vaše svaly, bodová masáž
ktoré sa zmyjú morskou vodou.
obklopené štyrmi elementmi Zeme: slnkom,
odbúra stres a čistí pokožHydroterapia ponúka „tanec
vzduchom, zemou a vodou. V tomto
ku. Romantici si môžu užiť
v daždi“ – exfoliačnú masáž vodou
prostredí je relax prirodzeným javom.
päťdesiatminútovú polnočVichy, „kokosovú vášeň“ – kokosový
Základom sú čisto prírodné produkty,
nú masáž pod hviezdnou
peeling s vodou Vichy, kokosový
ktoré pomáhajú regenerovať vašu vnútornú
oblohou blízko oceánu.
kúpeľ s krátkou masážou a thalasi vonkajšiu krásu a doprajú vám nádherný
Z pleťových ošetrení vám
soterapiu, pri ktorej sa používajú
oddych.
ponúknu klasické čistenie
morské minerály, a odporúča sa ľuSpa ponúka atmosféru čistého pôžitku,
a tonizáciu pleti, ošetreďom, ktorí majú problémy s krvným
či už si vyberiete hydroterapiu, luxusné
nia po opaľovaní, ktoré
obehom a so svalstvom.
skrášľovacie prípravky, alebo revitalizujúce
hydratujú a upokoja pleť,
Spa, samozrejme, ponúka záujemošetrenia.
a hĺbkové čistenie pre probcom aj špeciálne balíky relaxačné,
lematickú pleť. Špecialitou
skrášľovacie, očistné a nezabúda ani
Tu si každý návštevník nájde to, čo potrehotela Sunscape The Beach
na romantické páry, ktoré si želajú
buje. Po dlhej ceste najlepšie padne dobrá
v Dominikánskej republike
užívať krásne chvíle spoločne.

Ultra all inclusive

Red Lane Spa

Pri spa procedúrach sa používajú
renomované botanické produkty
a postupy. Rezorty Sandals garantujú, že objavíte zmysly, ktoré sa dajú
nájsť iba v raji.

Pre zamilované páry
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LUXUSNÉ TROPICKÉ SPA V SUNSCAPE

