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Léto 2021: Nové nabídky 

ubytování v Tyrolsku 

Hostitelé napříč Tyrolskem už se nemohou dočkat okamžiku, kdy budou moci opět otevřít 

dveře návštěvníkům, s nadějí vyhlížejí léto a pro své hosty si připravili spoustu novinek: 

Na mnoha místech vznikla speciální ubytovací zařízení nebo se majitelé s velkým citem pro 

detail pustili do rekonstrukce stávajících prostor. I v této sezóně je nadále prioritou 

bezpečnost hostů a spolupracovníků, čehož je dosaženo prostřednictvím flexibilních 

stornovacích podmínek a přísných bezpečnostních koncepcí. 

Nově zrekonstruované pokoje a vnitřní dětské hřiště o ploše 400 m2 v JUFA Hotelu  

JUFA Hotel ve Wipptalu patří už téměř 15 let k nejúspěšnějším podnikům regionu. V současné 

chvíli je všech 80 pokojů kompletně zrekonstruovaných a zároveň došlo k rozšíření wellness a 

posilovny. Od letní sezóny 2021 tento hotel navíc láká na několikapatrové vnitřní zážitkové hřiště, 

které tematicky navazuje na oblíbenou výstavu „Tunnelwelten“ týkající se stavby Brennerského 

úpatního tunelu: Na děti tu čeká tunelovací stroj k lezení, tunelová skluzavka a samostatný sektor 

pro nejmenší. Tento herní svět ovšem není vyhrazen pouze hostům JUFA Hotelu, ale je volně 

přístupný i dětem z regionu.  

https://www.jufahotels.com/  

 

Ullrhaus: Designový hotel s vynikající polohou v centru St. Antonu am Arlberg 

Hotel Ullrhaus, zasazený mezi lanovky Rendlbahn a Galzigbahn v samotném centru města St. 

Anton am Arlberg, měl původně přivítat své první hosty již v zimní sezóně 2020/21. V důsledku 

pandemie koronaviru bylo nutné odložit zahájení provozu na léto. Hosté se mohou těšit na design 

ve skandinávském stylu, 40 moderních pokojů a apartmánů s částečně vlastním spa, hotelovou 

restauraci, v níž její šéfkuchař kombinuje tradiční recepty a rafinované kulinářské nápady, a na 

wellness odpočinek v 17metrovém vnitřním bazénu a sauně.  

https://www.ullrhaus.at/  

 

Výletní cíl slaví svůj comeback: Penzion Waldrast v obci Tarrenz   

V letní sezóně 2021 bude v prázdninovém regionu Imst po více než 10 letech znovuobnoven 

provoz penzionu Waldrast. Kromě tří útulných apartmánů nabídne i kavárnu, která se má opět stát 

oblíbeným místem setkávání pěších turistů absolvujících dálkovou trasu Starkenberger 

Panoramaweg. 

 

https://www.jufahotels.com/
https://www.ullrhaus.at/
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Moderní apartmány v Pillerseetalu: All-Suites Resort  

„Dovolená podle mých představ“ – Tímto krédem se řídila stavba nejnovější apartmánové 

rezidence ve Fieberbrunnu. Provoz moderního 4hvězdičkového apartmánového domu bude 

zahájen v létě 2021 (předpokládané datum je 1. 7. 2021) a nabízí 36 kvalitně vybavených 

prázdninových apartmánů pro 3 až 10 osob.   

https://www.appartments-fieberbrunn.com/  

 

Stylové horské chaty s výhledem v prázdninovém regionu Hohe Salve 

Nově otevřené horské chaty v Mariasteinu skýtají nejen fantastický výhled, ale také nerušený klid a 

privátní atmosféru, tedy přesně to pravé pro rodinnou dovolenou, odpočinkové dny s přáteli nebo 

romantické chvilky ve dvou. Každá z těchto moderních chat skýtá tři ložnice, dvě koupelny, vlastní 

saunu a prostor až pro 6 osob. Tato chaletová vesnice patří k oblíbenému hotelu Mariasteinerhof, 

obyvatelé chat tedy budou rovněž rozmazlováni 4hvězdičkovým komfortem a mají mimo jiné 

možnost vychutnat si každý den večeři v hotelu.  

https://www.mariasteinerhof.at/chalet-mariastein-tirol.html 

 

Nové kulinářské centrum v Alpbachu 

V Inneralpbachu se otevírá nový penzion „Connys Original Tiroler Wirtshaus“, který láká 

návštěvníky na ty nejlepší regionální lahůdky. Kromě otevřené kuchyně a útulných dřevěných 

prostor je k dispozici také exkluzivní vinný stůl pro 10 osob. Pro přenocování hostů jsou 

připraveny nově zrekonstruované, moderní pokoje a apartmány.  

https://www.connys.com/  

 

Hotel Böglerhof: Zrekonstruovaný a vyznamenaný 

Renomovaný hotel Böglerhof v Alpbachu modernizoval 24 pokojů v klasicky elegantním stylu. 

Hotelová gurmánská restaurace Fuggerstube se navíc může pochlubit oceněním dvěma 

kuchařskými čepci průvodce Gault Millau. 

https://www.boeglerhof.at/ 

 

Přenocování vysoko v horách: KRAFTalm 

Po rozsáhlé rekonstrukci v loňském roce se hotel KRAFTalm ve výšce 1.355 m n. m. těší na 

slavnostní zahájení provozu. Tento jedinečný horský hotel v blízkosti střední stanice lanovky 

Salvistabahn v lyžařském středisku Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental nabízí 29 individuálně 

zařízených pokojů s dechberoucím výhledem do údolí nebo na impozantní vrcholy Wilder Kaiser či 

Hohe Salve. Dokonalý relax slibuje wellness areál s bazénem, saunou, zahradou Alm.Garten a 

odpočinkovou zónou. 

https://www.kraftalm.at/  

https://www.appartments-fieberbrunn.com/
https://www.mariasteinerhof.at/chalet-mariastein-tirol.html
https://www.connys.com/
https://www.boeglerhof.at/
https://www.kraftalm.at/
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Nový Treichlhof: Oblíbené místo milovníků léta v Ellmau 

Již od roku 1974 se rodina Treichlova s láskou stará o své hosty v blízkosti ellmauské lanovky 

Hausberg. Kromě poctivé kuchyně návštěvníci této restaurace oceňují především fantastický 

výhled. V roce 2020 zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce a přeměna v moderní horskou restauraci, 

kde samozřejmě opět nechybí velká slunná terasa. Díky tomu se zde snoubí osvědčený zážitek a 

tradice s moderním designem. 

https://treichlhof-ellmau.at/ 

 

Nový lesk pro secesní krásku: Butikový hotel Erika v Kitzbühelu 

Když dojde ke kompletní rekonstrukci jednoho z nejtradičnějších a nejrenomovanějších domů v 

Kitzbühelu, je to velká událost: „Erika“ byla postavena již v roce 1897 jako zahradní hotel v 

secesním stylu a v loňském roce byla přetvořena v butikový hotel. Tento okouzlující hotel v sobě 

snoubí architektonický půvab doby svého vzniku s moderním komfortem. K přenocování slouží 

útulné pokoje, které díky sametovým materiálům a teplým barvám zaručují pocit zvolnění a 

relaxace. Co se týče gastronomie, hostům a návštěvníkům jsou servírovány lahůdky v hotelové 

restauraci Riks, která se zaměřuje na sezónní, čerstvé pokrmy tyrolské kuchyně, ráda ale připraví i 

vegetariánské nebo veganské varianty.  

https://www.erika-kitz.at/ 

 

Dovolená s výhledem na jezero v Lakeside Lodges 

Přímo u idylického jezera Schwarzsee v Kitzbühelu zvou k odpočinku Lakeside Lodges: Tyto 

apartmány s vlastní terasou nebo zahradou sahající až ke břehu jezera skýtají božský klid a výhled v 

kombinaci s luxusním komfortem. Rekonstrukce aktuálně probíhá i v Alpenhotelu Kitzbühel, který 

je součástí komplexu.  

https://www.alpenhotel-kitzbuehel.at/ 

 

Novinky z Zillertalu: „Der Siegeler“ se mění v lifestylový hotel 

Jeden z nejstarších domů v Mayrhofenu se v loňském roce proměnil v moderní lifestylový hotel: 

„Der Siegeler“ nabízí po této rozsáhlé rekonstrukci komfortní dvou- a třílůžkové pokoje. K hotelu 

patří i oblíbený „Mike’s Sportbar“, kde mohou sportovní fanoušci na šesti obrazovkách sledovat 

velké sportovní události.  

https://www.hotel-siegelerhof.at/  

 

Nový kemp se 46 místy v Scheffau 

V Scheffau se zasazen do malebné krajiny na úpatí majestátního pohoří Wilder Kaiser nachází nový 

kemp Kaiser.Camp, který nabízí 46 míst pro obytné vozy a přívěsy.  

https://www.erika-kitz.at/
https://www.alpenhotel-kitzbuehel.at/
https://www.hotel-siegelerhof.at/
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http://www.kaiser.camp  

 

Luxusní odpočinek v chaletové vesnici Hochfilzer v Söllu 

Spa, sauna a slunná terasa: Tato kombinace činí z chaletové vesnice Hochfilzer v Söllu atraktivní 

prázdninovou adresu. Chaty o ploše 110 m2 lákají na špičkový luxus: Kromě dvou ložnic, dvou 

koupelen, velkého obývacího pokoje a kuchyně návštěvníky nadchne velká terasa u každého domu 

s výhledem na okolní vrcholy. Chaty navíc disponují privátním spa se saunou, volně stojící vanou a 

relaxačním koutkem. K chaletové vesnici patří i hotel, který je vzdálený pouze několik metrů a na 

hosty v něm čeká vyhřívaný venkovní bazén. 

https://www.hochfilzer.info/  

 

Bezpečná pohostinnost 

Všechny tyrolské regiony vypracovaly rozsáhlé bezpečnostní balíčky a flexibilní stornovací 

podmínky, aby hostům zajistily co největší bezpečnost: Stornování zdarma do 48 hodin před 

příjezdem je možné například v regionech Kufsteinerland, Wilder Kaiser nebo v prázdninovém 

regionu Hohe Salve. Rezervovat bez obav je možné také v celém regionu Kitzbühelské Alpy. Zde 

lze pobyt v závislosti na ubytovacím zařízení bezplatně stornovat do 2, 8 nebo 15 dní před 

příjezdem. Po celém Tyrolsku jsou navíc hostům k dispozici rychlé, nekomplikované možnosti 

testování a pravidelné testy absolvují i zaměstnanci všech podniků.  

Některé regiony, jako například Kitzbühel, kromě toho poskytují vlastní „Safe House“ jako 

alternativní ubytování pro pozitivně testované hosty, na jiných místech – například v St. Antonu 

am Arlberg – se zase vsází na důsledný monitoring odpadních vod. Důležitou součástí opatření je i 

školení zaměstnanců: V „Silberregionu“ Karwendel například využívají vzdělávací aplikaci Safe 

Service, díky které průběžně zvyšují informovanost zaměstnanců ohledně ochranných opatření, 

hygieny nebo bezkontaktní zákaznické zkušenosti.  

Aktuální informace o počtu případů nákazy v Tyrolsku, cestovních předpisech a platných 

bezpečnostních opatřeních v jednotlivých regionech i veškeré informace ohledně zpáteční cesty do 

svých zemí naleznou hosté na informačním portálu www.willkommen.tirol. 

 

 

Tyrolsko patří se svými 34 regionálními spolky k předním alpským prázdninovým destinacím. Cestovní ruch v 

Tyrolsku je ovlivněn a formován svou téměř 200letou historií a řadou průkopnických počinů. Hosté oceňují v zimě 

i v létě alpskou přírodu a horskou krajinu, vysokou kvalitu služeb i 

infrastruktury a pohostinnost. Tirol Werbung GmbH se sídlem v Innsbrucku je 

součástí holdingové společnosti Lebensraum Tirol GmbH a působí jako 

turistická marketingová organizace země Tyrolska. Jejím hlavním úkolem je 

vybudovat Tyrolsku pozici nejžádanější alpské oblasti. 
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