
 
 
W dniu 02. 12. 2015 roku całą klasą I ”b” tzn.  hotelarsko – reklamową pojechaliśmy do 
czterogwiazdkowego Hotelu Bristol Art&Medical SPA w Busku– Zdrój. Dla wielu z nas była to 
pierwsza tego typu wizyta.  
Hotel i sanatorium Bristol położony jest w centrum Buska-Zdroju, w sąsiedztwie ogrodu 
łazienkowskiego. Uzdrowisko i ogród są jednymi z najstarszych w Polsce. Oficjalne otwarcie 
Sanatorium Bristol miało miejsce w 1836 roku. Sam historyczny budynek Bristol wzniesiono 
pod koniec XIX wieku.  
W hotelu przyjął nas kierownik recepcji, na którego 
czekaliśmy w sali kominkowej. Otrzymaliśmy od 
niego wiele ciekawych informacji na temat 
funkcjonowania hotelu i pracy zatrudnionych tam 
osób, np.:  

 doba hotelowa trwa od 15:00-12:00 
następnego dnia, 

 recepcjoniści pracują na dwie zmiany tj. od 
7:00-19:00 i od 19:00-7:00, 

 na  zmianie nocnej pracownicy recepcji przygotowują karty klientów, 

 kawiarnia hotelowa jest czynna od 15:00,  

 śniadania wydawane są w formie szwedzkiego stołu od 7:30-10:30, 

 powietrze w pokojach i hotelu jest jonizowane, 

 łazienki są wyposażona w kosmetyki, które są specjalnie produkowane dla hotelu. 
W Bristol Art&Medical SPA znajduje się 71 komfortowych, klimatyzowanych pokoi. 
Uzdrowisko i Spa to 42 gabinety zabiegowe, basen. Oprócz tego hotel Bristol posiada 
restaurację, stylową kawiarnię, souvenir shop, salon kominkowy z biblioteką, winiarnie i 
palarnię cygar, salę konferencyjną, parking podziemny oraz wyjątkowy taras w koronach 
drzew.  

Obecna nazwa w pełni oddaje kierunek działań - 
noclegi w luksusowym hotelu, wypoczynek w 
hotelowym SPA i Wellness oraz pełna 
rehabilitacja w uzdrowiskowym sanatorium.  
 
Na stronie internetowej hotelu możemy 
przeczytać, że „Bristol ART&Medical SPA to 
połączenie luksusowego 4**** gwiazdkowego 
hotelu, z najlepszymi cechami nowoczesnego 

uzdrowiska sanatoryjnego, z pełną bazą zabiegów leczniczych oraz strefą SPA” z czym się w 
zupełności zgadzamy. 
 



 ~Bartek   
Gdy po raz pierwszy zobaczyłem hotel Bristol od razu 
mi się spodobał. Ponad stuletni budynek został 
wyremontowany, tak aby nowoczesność toczyła się z 
tradycją. Hotel, mimo że ma 4 gwiazdki zasługuje na 
5, ponieważ jest tam wszystko co gościom potrzebne 
do odpoczynku i relaksu. 
~Wiktoria  
Podczas wizyty w Bristol Art&Medical SPA byłam pod 
wielkim wrażeniem. W hotelu przyjęli nas bardzo miło. 
W sali kominkowej czekała na nas kawa i  herbata oraz rogaliki croissant. Z pewnością wrócę 
do tego hotelu.  
~Klaudia   
Fantastyczny hotel , profesjonalna obsługa, miła atmosfera . Hotel w pobliżu przepięknego 
parku. Rewelacyjne miejsce. Polecam! 

~Aleksandra  
Po wizycie w Hotelu Bristol Art&Medical Spa w 
Busku - Zdrój mogę stwierdzić, iż jest to hotel na 
wysokim poziomie, patrząc na wyposażenie i 
usługi. Architektura hotelu łączy w sobie elementy 
zabytkowe i współczesne, które moim zdaniem nie 
bardzo ze sobą idą w parze, może dlatego, że z 
reguły wolę bardziej jednolite, współgrające ze 

sobą wnętrza. Obiekt położony w atrakcyjnym 
miejscu, bo tuż przy parku zdrojowym, który widać doskonale z okien hotelu. Hotel Bristol  
jest jedynym obiektem na świecie, w którym znajdują się urządzenia, elektrostatycznie 
oczyszczające, nawilżające i jonizujące przestrzeń – co moim zdaniem jest bardzo wielkim 
plusem. Dodatkowo to jeden z nielicznych obiektów w Polsce, gdzie basen oczyszczany jest 
nanosrebrem o działaniu bakteriobójczym, co również przyciąga klientów. Hotel posiada 
mnóstwo artystycznych rekwizytów, tworzących bardzo zgraną ze sobą kompozycję, a to 
przyciąga uwagę gości. Bristol Art&Medical Spa jest wspaniałym miejscem do odpoczynku i 
rekreacji. Bardzo miła kadra hotelowa, która wpływa na pozytywną opinię hotelu. 

~Sasha  
Zaraz po przyjeździe na miejsce zobaczyłam 
pięknie wyglądający budynek hotelu z 
nowocześnie wykonane z drzewa rzeźby 
człowieka trzymającego krzesła. Pozytywne 
wrażenie sprawia wejście główne do hotelu 
otoczone wypielęgnowanym trawnikiem. Już po 
wejściu do budynku moją uwagę zwróciły 
wiszące przy suficie kryształy oraz dekoracje w 
artystycznym stylu. Hotel ma nowoczesne i 

bardzo elegancko urządzone pokoje z rożnymi 
udogodnieniami dla gości, między innymi szybki Internet. Obiekt oferuje również rożne 
zabiegi SPA między innymi balneoterapia i hydroterapia itp. Pobyt w takim miejscu pozwala 
świetnie się zrelaksować i odpocząć 
 



~Anastasia  
Najbardziej spodobało mi się to jak wygląda 
hotel i jego konstrukcja. W każdym pokoju były 
rożne, piękne obrazy. Dla mnie ważny jest dostęp 
do sieci Wi-Fi. Poza tym hotel oferuje wiele 
innych usług. Na przykład: SPA, masaż, 
kosmetyczka, fizykoterapia.  
~Irina 
Hotel wywarł na mnie bardzo pozytywne 
wrażenie. Chętnie odwiedzę go ponownie. Bardzo 
serdecznie wspominam kompetentną i miłą obsługę. Po wizycie w buskim hotelu czułam się 
wypoczęta i zrelaksowana. 
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