Jak udekorować hotel na święta? 4
propozycje,
dzięki
którym
zabłyśniesz
Dekoracje świąteczne pojawiają się w domach, na ulicach miast, ale też w
restauracjach, centrach handlowych i hotelach. O ile stworzenie zachwycającej
aranżacji w swoich własnych czterech kątach jest proste i przyjemne – w każdym
sklepie można znaleźć piękne, klimatyczne akcesoria – to już w przypadku
większych przestrzeni dobór odpowiednich dekoracji świątecznych może być
nieco trudniejszy. W tym wpisie pokażemy, jak można udekorować hotel, zarówno
w środku, jak i na zewnątrz.

Dlaczego warto udekorować hotel na
święta?
Coraz więcej rodzin rezygnuje z tradycyjnych świąt, spędzonych w zaciszu
domowym, na rzecz spędzenia ich w pięknym, klimatycznym miejscu. Wyjazd w
góry, nad morze czy inny ciekawe miejsce w okresie bożonarodzeniowym to
ogromna szansa dla hoteli, apartamentów czy pensjonatów.

Piramida z bombek przed wejściem do hotelu.
Aby umilić pobyt gościom, dobrze jest odpowiednio przygotować się na ten czas.
Może to być wyjątkowe menu, dodatkowe atrakcje dla najmłodszych, ale
najważniejszym aspektem jest jedyny w swoim rodzaju świąteczny klimat.
Najłatwiej jest go osiągnąć poprzez odpowiednie udekorowanie hotelu. Niezbędna
jest duża choinka, lampki świąteczne, ale żeby naprawdę się wyróżnić na tle
innych, warto postawić na oryginalne ozdoby bożonarodzeniowe.

Dekoracje przed wejściem do hotelu
Z reguły największą uwagę przy ozdabianiu poświęca się recepcji i głównemu
hallu. Wg nas prawdziwą wizytówką hotelu jest wejście do budynku i jego
otoczenie. To jak będzie prezentować się zewnętrzna przestrzeń, z pewnością
wpłynie na pierwsze wrażenie gości, dlatego pomijanie tej części to fatalny błąd.
Możliwości na udekorowanie wejścia do hotelu jest wiele. Jeśli chcesz trafić w
aranżacyjną dziesiątkę, dobierz ozdoby bożonarodzeniowe do charakteru budynku
i jego wielkości.
Jeśli przed wejściem do hotelu jest sporo przestrzeni, świetnie sprawdzi się
piramida z bombek XXL. To niezwykle oryginalna bardzo duża dekoracja, którą
często zdobi place i rynki miast. Taka konstrukcja może mieć trzy piętra (10
pojedynczych bombek) lub dwa (4 bombki). Dodatkowo możesz ją dopasować do
swoich potrzeb. Możesz wybrać wielkość, kolor, ale też zdecydować się na
personalizowaną naklejkę np. z nazwą hotelu, logo lub życzeniami
świątecznymi.
W przypadku hoteli, które mają wejście bezpośrednio z ulicy i nie mogą pozwolić
sobie na świąteczne dekoracje w formacie XXL, polecamy wybrać dwie
mniejsze ozdoby ustawione symetrycznie po dwóch stronach drzwi. Nasza
propozycja to figura dziadka do orzechów lub donice z choinkami.

Recepcja – idealne miejsce na ozdoby
Recepcja to z reguły pierwsze miejsce kontaktu personelu gośćmi tutaj również
nie powinno zabraknąć świątecznego klimatu. Jednak bardzo istotne jest, by
dekoracje bożonarodzeniowe nie utrudniały pracy ani nie stanowiły przeszkody w
poruszaniu się. Jeśli pomieszczenie jest obszerne stojąca bombka XXL z naklejką
z hasłem: „Witamy w Hotelu! Życzymy udanego pobytu” będzie bardzo dobrym
pomysłem.

Stojąca bombka przy recepcji zwróci na uwagę wszystkich gości.
Natomiast nieco gorzej sprawdzi się w przypadku wąskich lub nie za dużych
przestrzeni. Nie oznacza to, że musisz zrezygnować z tego typu ozdób. Wystarczy,
że wybierzesz kilka mniejszych bożonarodzeniowych kul i podwiesić je do sufitu

(chcesz dowiedzieć się, jaki rozmiar będzie dla Ciebie najlepszy, zajrzyj do wpisu
o rozmiarach bombek XXL). Dzięki temu nie będą stanowiły żadnej przeszkody
komunikacyjnej, a efekt może przewyższyć wszelkie oczekiwania.

Hall – dekoracyjny punkt kulminacyjny
Duża przestrzeń głównego hallu to miejsce, które aż się prosi o bożonarodzeniową
wisienkę na torcie. Standardem jest robiąca wrażenie, pięknie ozdobiona
choinka. Jednak żeby naprawdę wykorzystać potencjał tego miejsca, warto
poświęcić mu nieco więcej uwagi. Świąteczne drzewko będzie prezentować się
jeszcze lepiej, gdy stanie się częścią większej kompozycji. Niewątpliwie to
pachnący świerk będzie grał pierwsze skrzypce w świątecznej aranżacji, ale warto
pod nim umieścić prezenty, ozdobne kule i gwiazdki ażurowe. Takie dodatki
wypełnią przestrzeń, ale także pozwolą przykryć stojak, który nie zawsze
prezentuje się estetycznie.

Jak udekorować hotel na święta? Choinka w hallu to konieczny punkt.
Jeśli hall w hotelu jest naprawdę spory, możesz poszaleć i wybrać dekoracje
bożonarodzeniowe średniej wielkości, takie jak figurki w kształcie lasek
cukrowych, cukierków lub renifera, który w srebrny kolorze idealnie uzupełni
wnętrze w stylu glamour. Dobrym pomysłem będzie umieszczenie tuż obok
choinki tronu świętego Mikołaja, które na pewno zachęci gości do wykonania
pamiątkowego zdjęcia.

Myśl kreatywnie i podkreśl swoje atuty
Nie jest wskazane dekorowanie pokojów gości, gdyż nie każdy z nich obchodzi
święta i może sobie tego nie życzyć. Zatem, jakie są jeszcze inne możliwości, aby
udekorować hotel? Jeśli masz już ozdobione wszystkie standardowe punkty, pora
na indywidualne podejście. Zastanów się, co wyróżnia Twoje miejsce, może to być
nowoczesne patio, taras na dachu, ogród z widokiem na góry.
Każda taka przestrzeń to dodatkowa szansa na oryginalne, świąteczne
dekoracje. Bardzo ciekawą opcją są modułowe ławki z donicami i
specjalnymi bożonarodzeniowymi nakładkami. To świetne rozwiązanie, które
przez cały rok pozwoli na odpoczynek i rozkoszowaniem się pięknymi widokami, a

na zimę stanie się przyciągającą wzrok ozdobą.

Dekoracja świąteczne kompatybilne donicami to niezwykle ciekawe rozwiązanie
dla otoczenia hoteli.

Magiczny klimat świąt w hotelu
Nie ulega wątpliwości, że warto zadbać o ten wyczekiwany, magiczny klimat
świąt. Wystarczy oryginalnie udekorować hotel na Boże Narodzenie, by goście
byli jeszcze bardziej zadowoleni, a to sprawi, że chętniej będą odwiedzać go
ponownie nie tylko w zimowych okresie.

