ŠTÝL HOTELY
V NOVOM ŠATE
Možno si niektorí
z vás na niekdajší
hotel Tatra vo
Velkých Karloviciach
pamätáte. Tento
hotel, sa vo svojich
viac ako 60-tich
rokoch chystal
pomaly do dôchodku
a nutne potreboval
rekonštrukciu.
Verejnosti v
novom šate, už ako Grand Hotel Tatra, otvoril svoje dvere uplynulé leto (2017).
Nadštandardný hotelový komplex ponúka 41 moderných izieb a apartmanov,
ktoré boli pretvorené do moderného horského štýlu, s množstvom dizajnových
prvkov dotvárajúcich útulnosť. Veľké kontinentálne postele s kvalitnými matracmi
vám doprajú spánok, o akom ste už dlho snívali.
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Hotel je zariadený v modernom
horskom štýle, ktorý je zjemnený množstvom prvkov valašskej architektúry.
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Keď sa povie Grand
Hotel Tatra, väčšina z
nás si predstaví hotel
v našich tatranských
končinách. Lenže u nás
by ste ho hľadali márne.
Zamieriť musíte kúsok
viac na sever, prekročiť
štátnu hranicu a po pár
kilometroch ste tam.
Tak už viete?

A

SI BUDETE POTREBOVAŤ pre túto hádanku viac indícií. Tak vám ich teda prezradíme. Grand Hotel Tatra leží za hranicami našich severozápadných susedov,
ku ktorým máme najbližšie. Česko? Áno, sú to naši českí susedia. A keď prekročíte hranicu na Kysuciach alebo na Považí, do cieľa dorazíte po približne
pätnástich kilometroch. Hotel leží na slnečnej stráni kopca neďaleko centra valašskej obce Velké Karlovice, z ktorého je nádherný výhľad na husté lesy a
zelené lúky Beskýd, na ktorých sa pasú menšie stáda oviec. Lokalita priamo v srdci prírody ponúka v každom ročnom období dostatočné množstvo aktivít,
ktoré vám pomôžu oddýchnuť si od každodenných starostí a načerpať nové sily. V zime si určite pribalte lyže, alebo bežky, pretože v okolí je niekoľko výborných
lyžiarských stredísk alebo bežeckých tratí, ktoré uspokoja či už začiatočníkov, alebo tých náročných. Trblietavé odlesky žiarivého slnka v snehu vás priam vytiahnu
na zimnú prechádzku prírodou pod bielou pokrývkou. A po celom dni doprajete vášmu telu odpočinok v unikátnom hotelovom wellnesse. Na jar, v lete a na jeseň
odporúčame doniesť si turistické topánky, prútený košík, bicykel, ktorý je možné si vo Velkých Karloviciach aj požičať. V okolí sú rôzne turistické a cyklistické chodníky,
ktoré by bola škoda nevyužiť. Ak radšej trávite čas hlbšie v leste, vezmite si so sebou košík, možno nájdete zopár krásnych hubárskych úlovkov.
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DOKONALOSŤ NA TANIERI
Gastronómia je v súčasnosti dôležitým faktorom, aby bol hosť spokojný. Nová
kuchyňa ponúka len to najčerstvejšie a lokálne najdostupnejšie. To je hlavnou
myšlienkou hotelovej kuchyne. Väčšina produktov pochádza z neďalekej farmy,
alebo z blízkeho okolia a mnohé bylinky si pestujú priamo v areáli hotela, čo
zaručuje ich absolútnu čerstvosť. Kráľovských hotelových raňajok sa nebudete
vedieť dočkať. Úžasný výhľad z reštaurácie, vôňa čerstvého pečiva a kávy,
zdravé ovocné a zeleninové šťavy, zelené smoothie, či regionálne a sezónne
bio produkty, skrátka nebudete vedieť, čo skôr okúsiť. Kuchári vám priamo
pred očami pripravia skvelú omeletu, praženicu, čerstvé palacinky, alebo vafl e.
Voňavé bylinné čaje pochádzajú z okolitých lúk, kde boli ručne nazbierané. Ak
máte špeciálnu diétu, kuchári
vám s radosťou pripravia jedlo
podľa vašich predstáv, či už
bezlepkové, alebo vegánske. Na
večeru máte možnosť ochutnať
trojchodové menu, alebo si
objednať à la carte. Po večeri
odporúčame posedieť si v
hotelovej vinotéke, v ktorej je
uložených približne 4 tisíc fl iaš
kvalitného vína nielen z Moravy
a zo Slovenska, ale takisto z
Talianska, Španielska a Rakúska.

PRÍLEV ENERGIE
Štyri druhy sáun, bazén s atrakciami, dve vonkajšie vírivky, panoramatická
slnečná terasa, pohodlné relaxačné ležadlá, to všetko rozmazná vaše telo
a privedie ho do absolútnej relaxácie. A keď vám to nebude stačiť, stuhnutý
chrbát a svalstvo celého tela rozhodne zregenerujú zlaté ruky masérov. Na výber
máte od klasickej športovej masáže, cez aromaterapeutické, lymfodrenážne,
čínske energetické masáže, až po rituálne celotelové procedúry spojené s
ošetrením a hýčkaním celého tela. Oddýchnuť si v hotelovom wellness centre
môžu aj neubytovaní hostia a ak si chcete vychutnať romantiku vo dvojici so
svojou polovičkou, vo wellnesse je k dispozícii privátne spa s vírivkou, saunou a
relaxačnou zónou.
www.grandhoteltatra.cz
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