
198 Relax

Jedným z nich je skutočnosť, že ako 
jediný hotel na Slovensku sa zara-
dil do medzinárodnej siete L’Occi-

tane. Francúzska značka si partnerov 
pre otvorenie Spa by L’Occitane starost-
livo vyberá spomedzi luxusných 5* hote-
lov. Hotel Lesná je jediným 4* hotelom, 
ktorý už pri prvej návšteve predstavite-
ľov značky presvedčil, že toto miesto je 
tou správnou voľbou pre nadviazanie 
spolupráce. V ponuke je celý rad jedineč-
ných masáží, s  ktorými sa nestretnete 
nikde inde, okrem luxusných salónov 
Spa by L’Occitane. 
Súčasťou spa je aj wellness centrum 

s  tromi sauna-
mi, vonkajšou 
a  vnútornou ví-
rivkou, ochla-
dzovacím ved-
rom s  pravou 
tatranskou vo-
dou či  bazénom 
s  masážnymi 
prvkami. Z  od-
počinkovej časti 
s  vyhrievanými 
ležadlami je fe-

nomenálny výhľad priamo na Lomnický 
štít.

Ďalšie prvenstvo prišlo iba krátky čas po 
otvorení. Hotel sa stal opäť v  nie-
čom  prvým  na Slovensku. Vedenie sa 
rozhodlo vytvoriť kontrast s  ostatnými 
hotelmi v okolí – n miesto priemerných 
či nedostatočných služieb pre deti ponú-
kať stopercentné služby pre dospelých, 
ktorí to ocenia. A tak k názvu hotela pri-
budol prívlastok Adult-friendly, predur-
čujúci nerušený oddych, ktorý je nieko-
mu cieľom. 

STOJÍ NA MIESTE, KDE O HOTELOVÉ SLUŽBY NIE JE 
NÚDZA. TENTO HOTEL JE VŠAK JEDINEČNÝ A MÔŽE 
SA POCHVÁLIŤ HNEĎ NIEKOĽKÝMI PRVENSTVAMI 
V RÁMCI SLOVENSKÉHO HOTELIERSTVA.

Za zmienku stojí aj ubytovacia časť, kto-
rá je v tomto hoteli netypická. Štandar-
dom býva väčší počet dvojlôžkových izi-
eb a  niekoľko apartmánov pre hostí, 
ktorí si chcú priplatiť za komfort. V Ho-
teli Lesná je to presne naopak. Apartmá-
ny sú tu štandardom a celkovo hotel dis-
ponuje iba piatimi dvojlôžkovými 
izbami. Pretože najmä pohodlie a dosta-
točný priestor je presne to, čo od ubyto-
vania v luxusnom hoteli očakávate. 

Pre toto všetko je Hotel Lesná**** skve-
lým miestom pre romantické víkendy, 
wellness pobyty alebo už tradičné gastro 
víkendy, ktoré organizuje zakaždým 
v spolupráci so vzácnym hosťujúcim ku-
chárom zo zahraničia. Gastronomické 
radovánky čakajú na hostí v hotelovej 
reštaurácii denne, avšak pre skutočných 
gurmánov vyhľadávajúcich niečo špeci-
álne sú tieto gastro víkendy tou správ-
nou voľbou.

1 . ADULT FRIE NDLY HOTEL

Hotel Lesná****
v Starej Lesnej


