
РОЗТАШУВАННЯ НАД МІСТОМ
Hotel Hassler Roma знаходиться на площі Трініта-дей- 
Монті над Іспанськими сходами. З цієї висоти легко 
охопити поглядом майже все Вічне місто. Поряд  
Іспанська площа, фонтан Треві, фешенебельна  
віа Кондотті, парк Вілла-Боргезе, Вілла Медічі. Варто 
вийти за поріг, і Рим сам відкриває вам свої обійми.

ЛЕГЕНДАРНІ ГОСТІ 
Hotel Hassler Roma – ніби книга, кожна сторінка якої 
повна історій. Наприклад, саме тут жила Одрі Гепберн 
під час знімання “Римських канікул”, і саме тут вона дізна- 
лася, що номінована на “Оскар” за роль принцеси Анни.  

Леді Діана також, відвідуючи Рим, зупинялася у Hotel 
Hassler Roma і зізнавалася, що у Hassler Bar міксують 
найсмачніший “Белліні” у світі. Та й фірмовий “Вєрушка”  
із гранатовим соком та ігристим італійським вином 
добре смакував принцесі Уельській. 

СМІЛИВІ КРОКИ
За свій вік готель неодноразово підіймався на якісно  
вищий щабель і слугував прикладом для інших.  
Наприклад, 65 років тому тут запрацював перший  
у місті панорамний ресторан, що відкривав види Рима: 
від базиліки Санта-Марія-Маджоре до церкви Тріні-
та-дей-Монті і садів Боргезе. Зараз ресторан має назву 
Imàgo, а його кухнею опікується Андреа Антоніні,  
який пропонує авторський погляд на італійські страви. 
Заклад удостоєний зірки “Мішлен”. 
Вам завжди раді у Hassler Bistro із традиційною римською  
кухнею від Марчелло Романо, що подають у елегантному  
Salone Eva та саду Palm Court. Також до ваших послуг  
Hassler Bar і тераса на сьомому поверсі, де можна  
замовити легкі страви, келих вина або ж філіжанку кави 
й помилуватися заходом сонця. Виключно для гостей 
готелю тераса відкрита до опівночі. 

Перший у Римі пентхаус запропонували гостям також 
тут. У сучасній версії Hassler Penthouse, що на восьмому  
поверсі, має дві панорамні тераси, три спальні, вітальню 
зі столовою та фортепіано, коктейль-бар, кухню із виго-
товленим на замовлення порцеляновим посудом, ванну 
кімнату з видом на Вічне місто і душову з ефектом 
кольоротерапії, персональний ліфт.

СІМЕЙНИЙ ГОТЕЛЬ
Цьогоріч Hotel Hassler Roma виповнилося 128 років,  
сто з яких він належить одній родині. Нинішній власник  
і керуючий готелю – представник п’ятого покоління 
швейцарської династії готельєрів Роберто Вірт. 
У готелю є “сестра” – резиденція Il Palazzetto, що також 
є власністю родини Віртів та знаходиться поряд  
із Іспанськими сходами. У цій резиденції відкрито  
першу у Римі Міжнародну академію вина, і заснував  
її також Роберто Вірт. (До речі, Віртам належать ще три 
історичні готелі у Тоскані й Умбрії.)

ТУТ Є ВСЕ ДЛЯ КРАСИ 
У готелі ви можете завітати до салону-парикмахерської 
Россано Ферретті, майстерності якого довіряє зокрема 

HOTEL HASSLER ROMA, РОЗТАШОВАНИЙ НАД ІСПАНСЬКИМИ СХОДАМИ, – СІМЕЙНИЙ,  
ОДНАК ЗА РІВНЕМ ПОСЛУГ ВІН НЕ ПОСТУПАЄТЬСЯ ГОТЕЛЯМ МІЖНАРОДНИХ МЕРЕЖ ПРЕМІУМКЛАСУ.

З ЛЮБОВ’Ю, 
HOTEL HASSLER ROMA

Більше інформації  
на сайті готелю:

НОВИЙ РІК ІЗ HOTEL HASSLER ROMA

Цьогоріч гості можуть на свята зупинитися у Santa Suite, що 
являє собою країну зимових чудес з прикрашеною ялинкою,  
різдвяною символікою, урочистою вечерею у ресторані 
Imàgo, танцями у Salone Medici, подарунками від Санти, 
трансфером від і до аеропорту Фьюмічіно. Готель розробив 
декілька різдвяних та новорічних пропозицій, що враховують  
святкові сніданки, чайні церемонії у історичному Salone Eva, 
ексклюзивні подарунки від AmorVero Skincare Collection – 
бренду родини Віртів. Тож якщо ви плануєте відвідати Рим 
до 3 січня, рекомендуємо скористатися цією можливістю.

Кетрін, герцогиня Кембриджська. Також до ваших послуг  
спа-центр Armovero Spa і фітнес-зала. У спа-центрі вам 
запропонують низку масажів: спортивний, протистресо- 
вий, лімфодренажний тощо, а також фірмову процедуру 
для обличчя й тіла “Три золота”. 

І СВЯТКУВАННЯ ТУТ ЧУДОВІ
На панорамних терасах і у вишуканих салонах Hotel 
Hassler Roma ви можете влаштувати весільні урочистості,  
запросивши у якості музичного супроводу класичний 
квартет, піаніста, джаз-бенд або диджея. Також для вас 
організують пресконференцію, презентацію, бенкет  
й будь-який інший захід, що потребує новітньої аудіо- 
та відеоапаратури. Безпровідні мікрофони в наявності.  
Відео можна проєктувати не лише на стіни, а й на стелю.  
Є бізнес-центр, і послуги синхронного перекладу надають. 


