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Lato 2021: Nowe miejsca 

noclegowe w Tyrolu 

Właściciele hoteli, pensjonatów i apartamentów z utęsknieniem czekają na moment, w 

którym znów będą mogli zaprosić do siebie zagranicznych gości. Wszyscy z nadzieją 

wyglądają lata. Ten szczególnie trudny czas został wykorzystany na rozwój. W wielu 

miejscowościach baza noclegowa rozbudowuje się, mnóstwo obiektów przechodzi lub 

przeszło remont. Najważniejszym celem zmian jest ochrona i zwiększenie bezpieczeństwa 

gości i pracowników. Prócz wzmocnionych rygorów sanitarnych zadbaliśmy o 

elastyczniejszą politykę odwoływania rezerwacji.  

JUFA Hotel ze świeżo wyremontowanymi pokojami i z nowym placem zabaw o 

powierzchni 400 m2 

JUFA Hotel w Wipptal niemal od 15 lat należy do najpopularniejszych w regionie. 80 pokoi 

hotelowych przeszło gruntowną renowację, poszerzone zostały również strefy wellness i fitness. 

Latem 2021 JUFA uruchomi kilkupoziomowy ogromny plac zabaw, który tematyką nawiązywał 

będzie do budowy podziemnego tunelu prowadzącego pod przełęczą Brenner. Zainteresowani 

wspinaczką ucieszą się ze ściany w kształcie wielkiej maszyny drążącej tunele, atrakcją będzie także 

zjeżdżalnia nawiązująca do podziemnego przekopu. Przygotowano tu również specjalną strefę dla 

najmłodszych. Plac zabaw jest dostępny dla wszystkich chętnych, korzystają z niego nie tylko 

goście hotelowi, ale lokalna społeczność.   

https://www.jufahotels.com/  

 

Ullrhaus: Designerski hotel w doskonałej lokalizacji - w centrum St. Anton am Arlberg 

Położony pomiędzy stacjami kolejki Rendlbahn i Galzigbahn hotel Ullrhaus stoi w samym sercu St. 

Anton am Arlberg. Jego otwarcie było zaplanowane już na sezon zimowy 2020/21. Ze względu na 

pandemię pierwsi goście przenocują tu jednak dopiero latem. Jakie atrakcje na nich czekają? 40 

nowoczesnych, inspirowanych skandynawskim designem, pokoi i apartamentów, część z nich z 

własnym spa; wyśmienita restauracja z lokalną kuchnią w niezwykle wyrafinowanym wydaniu 

oraz niesamowita strefa wellness wyposażona m.in. w 17-metrowy basen i saunę.  

https://www.ullrhaus.at/  

Wielki comeback gościńca Waldrast w Tarrenz   

https://www.jufahotels.com/
https://www.ullrhaus.at/
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Po ponad 10 latach przerwy, w sezonie letnim 2021, swoje podwoje ponownie otworzy legendarny 

zjazd Waldrast. Prócz trzech apartamentów na wynajem do dyspozycji wszystkich wędrujących 

szlakiem Starkenberger Panoramaweg zostanie oddana kawiarnia.  

Nowoczesne apartamenty w dolinie Pillerseetal: Ośrodek All-Suites 

„Urlop dokładnie taki o jakim marzysz” - to motto przyświecało budowie najnowszego ośrodka 

wczasowego All-Suite Residence w Fieberbrunn. Nowoczesny czterogwiazdkowy 

apartamentowiec zostanie otwarty latem 2021 (prawdopodobnie 1 lipca). W kompleksie 

znajdziemy 36 doskonale wyposażonych mieszkań, każde z nich pomieści od 3 do 10 osób.   

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

Stylowe domki letniskowe z niesamowitą panoramą w Hohe Salve 

Nowo otwarte domki letniskowe w Mariastein oferują nie tylko niesamowite widoki, ale i  

relaksującą ciszę i dużą dozę prywatności. To idealny pomysł na spędzenie urlopu z rodziną, 

przyjaciółmi lub na romantyczny wypad we dwoje. Każdy domek pomieści do 6 osób, w środku 

znajdziemy 3 sypialnie, dwie łazienki i saunę. Kompleks należy do czterogwiazdkowego hotelu 

Mariasteinerhof, co za tym idzie jego mieszkańcy mogą korzystać z hotelowej restauracji. 

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

Nowy punkt na gastronomicznej mapie Alpbach 

„Connys Original Tiroler Wirtshaus“ w Inneralpbach to nowy gościniec, w którym skosztujemy 

najlepszej lokalnej kuchni. Stoliki ustawione są w przytulnych drewnianych izbach, dania powstają 

na oczach gości. Można zarezerwować tu specjalny 10-osobowy stolik z winem. Zajazd oferuje 

również noclegi, w nowoczesnych, świeżo odremontowanych pokojach i apartamentach.  

https://www.connys.com/  

Odnowiony i wyróżniony Hotel Böglerhof 

Renomowany Hotel Böglerhof w Alpbach zmodernizował 24 pokoje. Wszystkie zostały urządzone 

w klasyczny sposób - są szykowne i bardzo eleganckie. Hotelowa restauracja - Fuggerstube - 

została wyróżniona przez prestiżowy przewodnik kulinarny Gault & Millau dwoma czapkami 

kucharskimi.  

https://www.boeglerhof.at/ 

Nocleg na górze: Hotel KRAFTalm 

Po zeszłorocznej przebudowie na otwarcie czeka również - stojący na wysokości 1355 m n.p.m. - 

hotel KRAFTalm. Niesamowity kompleks jest położony w ośrodku Skiwelt Wilder Kaiser-

Brixental, niedaleko środkowej stacji kolejki Salvistabahn. Do dyspozycji gości oddano tu 29 pokoi. 

Z każdego z nich rozciągają się niesamowite widoki - na dolinę oraz na imponujące szczyty 

masywu Wilder Kasier i Hohe Salve. Ogromną atrakcją jest przepiękna strefa wellness - z basenem, 

sauną i ogrodem.  

https://www.kraftalm.at/  

Nowy Treichlhof: Ulubiona miejscówka miłośników słońca w Ellmau 

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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Już od 1974 roku Rodzina Treichl dba o dobre samopoczucie gości wspinających się na szczyt 

Hausberg w Ellmau. Ze słynącej z niesamowitej, domowej kuchni restauracji rozpościera 

się oszałamiający widok. W 2020 przeszła ona znaczącą przebudowę, tak by spełniać wymogi 

nowoczesnej górskiej gospody. Oczywiście ogromny, słoneczny taras stanowi jej centralny punkt. 

Balans pomiędzy tradycją a nowoczesnością został zachowany. 

https://treichlhof-ellmau.at/ 

Secesyjna piękność po liftingu: Hotel butikowy Erika w Kitzbühel 

Z niezwykłą ekscytacją spoglądamy na renowację jednego z najbardziej renomowanych 

kitzbühelskich hoteli. Zbudowany w 1897 roku secesyjny kompleks z ogromnym ogrodem został 

w 2020 przekształcony w hotel butikowy. Urokliwa architektura typowa dla okresu rozwoju 

przemysłowego została wzbogacona o najnowocześniejsze udogodnienia. Utrzymane w ciepłej 

kolorystyce pokoje pełne są miękkich i miłych w dotyku materiałów. Na gości czeka tu niezwykła 

restauracja specjalizująca się w sezonowej, lokalnej tyrolskiej kuchni, również w wersjach 

wegeteriańskiej i wegańskiej.  

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

Urlop z widokiem na jezioro 

Położone nad urokliwym jeziorem Schwarzsee w Kitzbühel domki letniskowe to doskonałe 

miejsce na letni wypoczynek. Apartamentowce z własnym tarasem lub ogrodem sięgającym aż do 

brzegu gwarantują komfortowy wypoczynek w ciszy, z pięknym widokiem i w luksusowych 

warunkach. Należący do kompleksu Alpenhotel Kitzbühel jest obecnie odnawiany.  

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

Nowości z doliny Zillertal. „Der Siegeler“ zmienia się w hotel lifestyle’owy. 

Jeden z najstarszych hoteli w Mayrhofen po gruntownej modernizacji w 2020 roku zmienia swój 

charakter na lifestyle’owy. Przenocujemy tu w wygodnych dwu- i trzyosobowych pokojach. Do 

kompleksu należy również kultowy „Mike’s Sportbar“, w którym na 6 ekranach można śledzić 

aktualne wydarzenia sportowe. 

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

Nowe pole kempingowe z 46 miejscami w Scheffau 

Leżące w Scheffau u stóp masywu Wilder Kaiser nowe pole kempingowe Kaiser.Camp idealnie 

wpisuje się w malowniczy krajobraz okolicy. Do dyspozycji gości oddano tu 46 miejsc postojowych 

dla kamperów i przyczep kempingowych.  

http://www.kaiser.camp  

Luksusowy wypoczynek w kompleksie domków letniskowych Hochfilzer w Söll 

Spa, sauna i ogromne tarasy skąpane w słońcu. Połączenie tych trzech czynników sprawia, że 

Chaletdorf Hochfilzer w Söll jest niezwykłym miejscem na spędzenie urlopu. Luksusowe domki o 

powierzchni 110 m2 składają się z dwóch sypialni, dwóch łazienek, z dużego salonu i kuchni. Do 

każdego przynależy ogromny słoneczny taras z widokiem na okoliczne szczyty. To jednak nie 

wszystko. W każdym znajdziemy również prywatną strefę spa, z sauną, ogromną wanną i 

https://www.erika-kitz.at/
https://www.alpenhotel-kitzbuehel.at/
https://www.hotel-siegelerhof.at/
http://www.kaiser.camp/
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przytulną strefą relaksu. Nocujący w domkach goście mogą korzystać z przylegającego do 

kompleksu hotelowego basenu termalnego. 

https://www.hochfilzer.info/  

Bezpieczna gościnność 

Wszystkie tyrolskie ośrodki wypracowały specjalne procedury bezpieczeństwa oraz elastyczną 

politykę rezerwacyjną. I tak na przykład w regionach Kufsteinerland, Wilder Kaiser i Hohe Salve 

obiekty noclegowe oferują darmową anulację aż do 48 godzin przed zadeklarowanym przyjazdem. 

W Alpach Kitzbühelskich bez ponoszenia kosztów rezerwację odwołać można - w zależności od 

obiektu - 2, 8 lub 15 dni przed wizytą. W całym Tyrolu dla gości dostępne będzie proste i szybkie 

testowanie, pracownicy całej branży hotelarskiej przechodzą regularne badania.  

Niektóre regiony - na przykład Kitzbühel - organizują wygodne miejsca odosobnienia, w których 

w komfortowych warunkach można odbyć kwarantannę w przypadku pozytywnego wyniku testu. 

W St. Anton am Arlberg prowadzony jest regularny monitoring ścieków pod kątem pandemii. 

Nacisk kładzie się też na szkolenie pracowników. W Silberregion Karwendel cała kadra w hotelach 

korzysta z edukacyjnej aplikacji Safe Service, która podpowiada jak zachować rygory 

bezpieczeństwa i higieny oraz zasady bezkontaktowej obsługi gości. 

Informacje o aktualnych statystykach zachorowań, zasadach wjazdu na teren Tyrolu i  

obowiązujących środkach bezpieczeństwa, jak również wszystkie najważniejsze reguły związane z 

powrotem do kraju pochodzenia zebrane są na portalu www.willkommen.tirol. 

rb 

 

Tyrol należy do czołówki najchętniej odwiedzanych regionów w Alpach. Tyrolska turystyka szczyci się wieloma 

pionierskimi rozwiązaniami i prawie dwustuletnią tradycją. Nieważne zimą czy latem, goście szczególnie cenią tu 

sobie niezapomniane spotkania z przyrodą, nowoczesną infrastrukturę i wysoką jakość obsługi oraz legendarną na 

całym świecie gościnność. Wchodzące w skład Tirol Holding GmbH Tirol Werbung z siedzibą w Innsbrucku jest 

organizacją zajmującą się promocją Tyrolu, a jej najważniejszym zadaniem jest popularyzacja regionu jako 

najlepszego miejsca pośród całego alpejskiego świata, w którym warto zregenerować swoje siły.  
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