Od tętniącej życiem stolicy regionu Innsbrucka aż po idylliczne boczne doliny Tyrolu:
wszędzie punktualnie na sezon zimowy 2021/22 otwierane są nowe obiekty hotelowe. Nie
słabnie trend na nowoczesne chalety, w których można w prywatnej atmosferze spędzić
urlop z najbliższymi - ale także tradycyjne, rodzinne hotele wykorzystały ostatnie miesiące,
aby stworzyć nowe atrakcje lub nawet całkowicie się przeobrazić. Spory wybór
najważniejszych hotelowych nowości rozbudza apetyt na zbliżającą się zimę!
THE SeeMOUNT: Dzika przyroda, przytulne miejsce mocy
Relaksująca, przytulna przystań pośród imponującej przyrody - tym właśnie chce być nowy Active
Nature Resort "DAS SeeMOUNT" w miejscowości See w dolinie Paznaun. 60 pokoi, w których ton
nadaje ciepłe drewno, miękkie tkaniny i dużo światła, to przytulne schronienie po pełnym wrażeń
dniu spędzonym w górach. Hotelowa restauracja serwuje kulinarne przysmaki a strefa spa jest
doskonałym miejscem na relaks. Basen infinity z panoramicznym widokiem z pewnością będzie
ulubionym miejscem miłośników gór! DAS SeeMOUNT otwiera swoje podwoje 25 listopada 2021
roku.
www.seemount.at
Golden Marmot i Silver Fox: Ekskluzywne chalety w St. Anton am Arlberg
Dwa nowe, ekskluzywne, luksusowe chalety powstają w St. Anton am Arlberg: chalet Golden
Marmot z trzema apartamentami dla ośmiu do dziesięciu gości i małą strefą wellness znajduje się
zaledwie kilka metrów od dolnej stacji kolejki linowej Nasserein i wejścia na teren narciarski
Arlberg. Siostrzany chalet Silver Fox również otworzy swoje podwoje w grudniu 2021 roku:
tutejsze trzy apartamenty z przestronnymi salonami i jadalniami z kominkiem są idealne dla rodzin
lub paczki przyjaciół. Również tutaj można się zrelaksować w domowej strefie wellness z sauną.
www.chalet-stanton.com
1.800m2 raju wellness w hotelu Naudererhof
W Nauders am Reschenpass w hotelu ****s Alpin ART und SPA Hotel Naudererhof powstał nowy
raj wellness: od tego roku Alpin SPA oferuje tutaj relaks na 1.800 m2 i czterech piętrach. W strefie
spa znajduje się między innymi sauna limbowa, bio-sauna z górskiego siana, aromatyczna
kamienna łaźnia parowa oraz kryty biotop z ogrodem wellness i pokojem relaksacyjnym.
Szczególną atrakcją jest basen typu skypool z panoramicznym widokiem na zimowy krajobraz
górski.
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www.naudererhof.com
Nauders: w Chmurze 78 w Hotelu Arabella
Nową strefą wellness wyróżnia się również Hotel Arabella, także położony w Nauders. Nowe
jacuzzi pod gołym niebem zaprasza do relaksu po dniu spędzonym na nartach. Spa nosi nazwę
"Cloud 78" i po wizycie w nowych saunach i solankowej łaźni parowej w ogrodzie naprawdę
czujesz się lekki jak piórko.
www.hotel-arabella.com
Tajemnica ujawniona: otwarcie The Secret Sölden
Bogate złocone wejście, metalowe panele w kolorze miedzi: "The Secret Sölden" przyciąga wzrok
już od zewnątrz. Ten ekskluzywny hotel z 44 apartamentami odkryje swoje tajemnice w grudniu
2021 roku. The Secret nie jest klasycznym hotelem, ale stara się uwieść gości swoją innowacyjną
otwartą koncepcją. Sercem i centralnym punktem spotkań jest LA' LIV, „livingroom“ obiektu. Tutaj
serwowane jest śniadanie, a przez cały dzień goście mogą korzystać z szerokiej gamy przekąsek i
napojów. Wieczorem LA'LIV zmienia się w elegancką restaurację. Ale to nie wszystko: absolutną
atrakcją w The Secret Sölden będzie spektakularny sky bar THE VUE z przeszklonym sufitem.
www.the-secret-soelden.com
Urlop w mieście: Otwarcie Hotelu Meininger w Innsbrucku
Paryż, Rzym, Kopenhaga, Bruksela, Berlin - a teraz także Innsbruck: jesienią 2021 roku w centrum
Innsbrucka grupa Meininger Hotels otworzy nowy miejski obiekt noclegowy. Zgodnie ze
sprawdzoną koncepcją Meininger, rodziny, grupy przyjaciół, podróżujący z plecakiem czy w
interesach mogą oczekiwać tu przytulnego komfortu w bardzo przystępnych cenach: do dyspozycji
są pokoje jedno- i dwuosobowe oraz większe, a także łóżka w salach wieloosobowych.
https://www.meininger-hotels.com/de/hotels/innsbruck/hotel-innsbruck-zentrum
Luksusowy styl życia i całkowity spokój: chalety Hygna w Reith im Alpbachtal
W tyrolskiej dolinie Alpbachtal, w samym środku gór, jedenaście ekskluzywnych domków czeka
będzie od grudnia 2021 roku na tych, którzy poszukują spokoju i relaksu: cisza jako źródło siły i
autentyczne doznania w stylu hygge - oto credo luksusowych domków Hygna Chalets. Łączą w
sobie tradycyjną konstrukcję i nowoczesne wnętrza, a także idylliczną, ustronną lokalizację i
absolutną prywatność. Każdy chalet posiada własną saunę na drewno, kominek i łóżka wellness z
masażem. Basen Heustadl z widokiem na Wiedersberger Horn jest dostępny dla wszystkich, a
cztery domki posiadają również prywatne jacuzzi. Na udany początek wakacyjnego dnia,
codziennie rano podawane jest świeżo przygotowane śniadanie: serwowane są regionalne specjały,
które dodadzą energii na cały dzień spędzony na stoku.
www.hygna.at
Klasyka w nowej odsłonie: Hotel Kristall w Leutasch przebudowuje się
Hotel Kristall jest obiektem z tradycjami: od 1973 r. stoi w swoim pięknym miejscu w Leutasch na
płaskowyżu Seefeld, a od 2004 r. prowadzony jest przez rodzinę Pfeffel. W 2021 r. obiekt przejdzie
gruntowną modernizację: lobby hotelowe i bar zostaną przeprojektowane i rozbudowane,
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restauracja nabierze nowego blasku, a na dodatkowym piętrze powstaną pokoje i apartamenty.
"Naszą atrakcją jest jednak nowe Sky-SPA z podgrzewanym basenem zewnętrznym, panoramiczną
sauną, miejscami do leżenia wewnątrz i na zewnątrz oraz panoramicznym widokiem na wyjątkowy
górski krajobraz" - mówi hotelarz Bernhard Pfeffel.
www.hotel-kristall.at
Luxury Mountain Resort Zillergrund Rock: Co za metamorfoza!
W dolinie Zillertal nastąpi spektakularna przebudowa: Aktiv Relax Hotel Zillergrund przeobrazi
się w "Zillergrund Rock", ekskluzywny luksusowy ośrodek górski. Rodzina Pfisterów, której już
piąte pokolenie prowadzi ten hotel, spełnia swoje od dawna skrywane marzenie. Oprócz
wyjątkowej, bliskiej natury i otwartej architektury, szczególne wrażenie robi Nature Sky Spa o
powierzchni 3000 m2 z basenem typu skypool na dwóch poziomach oraz Nature Alpine Spa.
Powiększyła się również oferta kulinarna: od grudnia 2021 r. goście będą mogli cieszyć się ofertą
Gourmetpension Plus z bufetem śniadaniowym dla smakoszy, obiadem, późnym lunchem,
podwieczorkiem, menu dla smakoszy i innymi kulinarnymi atrakcjami.
www.zillergrund.at
Bez zbędnych bibelotów: The Gerlos
Alpejski obiekt, nowoczesne schronisko dla miłośników stylu, miejsce spotkań dla wszystkich
entuzjastów przyrody i sportu - lub po prostu fajne miejsce: to właśnie "Das Gerlos". Wierny hasłu
"Bez zbędnych bibelotów" nowo wybudowany (design) hotel w centrum Gerlos oferuje wszystko,
czego goście naprawdę potrzebują na urlopie - najlepszą lokalizację, doskonałe śniadanie,
nowoczesne i przytulne pokoje oraz przestrzeń do spotkań w hotelu. Das Gerlos zostanie otwarty
w grudniu 2021 roku.
www.dasgerlos.com
Hotel Berghof w Mayrhofen zyskuje nowe spa
Zimą 2021/22 miłośnicy sportów zimowych będą mogli korzystać w dolinie Zillertal z dwóch
kolejnych, świeżo wyremontowanych obiektów hotelowych. Pierwszy z nich to Hotel Berghof w
Mayrhofen: od lata 2021 roku działa tu nowe ogrodowe SPA z pokrytym trawą dachem do
opalania (tylko dla dorosłych) oraz przestronna strefa wellness z krytym i odkrytym basenem,
brodzikiem dla dzieci i saunami rodzinnymi.
www.berghof.cc
Pływanie w basenie na dachu hotelu Neue Post
Hotel Neue Post, również w Mayrhofen, także się rozbudował i od grudnia 2021 roku będzie
oferował całoroczny odkryty basen na dachu, oczywiście z imponującym widokiem. Ponadto
powstanie siedem nowych luksusowych suit z basenem i 23 nowe apartamenty w tyrolskim stylu,
sala fitness, a nawet pokój gier z najnowocześniejszymi konsolami.
www.neue-post.at
Odetchnij powietrzem starówki Lienz
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W samym centrum urokliwej starówki Lienz znajduje się całkowicie odnowiony hotel
Apartmenthaus Nr. 1: jedenaście apartamentów oferuje tutaj miejsce dla maksymalnie trzech osób,
do tego dochodzą dwa apartamenty dla czterech do sześciu osób oraz trzy przytulne pokoje
dwuosobowe. Idealne miejsce, by cieszyć się niemal śródziemnomorską atmosferą starego miasta i nadal mieć góry w zasięgu wzroku!
www.apartmenthaus-nr1.at
Przebudowane z miłością do szczegółów: Apartamenty w stodole w Prägarten
W Prägarten am Großvenediger stworzono specjalne miejsce noclegowe: goście będą tu mieszkać
w przyszłości w starej stodole. Ortnerhof, tradycyjny hotel wakacyjny i zdrowotne gospodarstwo
agroturystyczne ze stajniami, przebudował przyległą stodołę i stworzył sześć przytulnych i
stylowych apartamentów w tyrolskim stylu.
www.ortnerhof.at/stadl-apartment

8.664 znaki
rb
Tyrol ze swoimi 34 związkami regionalnymi należy do czołówki najchętniej odwiedzanych regionów w Alpach.
Tyrolska turystyka szczyci się prawie 200-letnią historią i licznymi pionierskimi rozwiązaniami. Zarówno latem,
jak i zimą goście doceniają tu alpejskie krajobrazy i przyrodę, wysoką jakość usług i nowoczesną infrastrukturą, a
także słynną gościnność. Tirol Werbung GmbH z siedzibą w Innsbrucku, wchodząca w skład Lebensraum Tirol
Holding GmbH, zajmuje się promocją regionu. Jej najważniejszym zadaniem jest pozycjonowanie Tyrolu jako
najlepszego miejsca na regenerację sił w całym alpejskim świecie.
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