Rekonštrukcia Hotela Lesná – rozšírenie služieb s celoročným využitím
NFP25130120694 číslo zmluvy: SP1101/126/2013
Realizáciou projektu sa zvýši konkurencieschopnosť Hotela Lesná, ktorý sa zaradí medzi zariadenia
s komplexnou ponukou služieb cestovného ruchu určených pre celoročné využitie.
Realizáciou aktivít projektu:
 Rekonštrukcia suterénu hotela na wellness a ZenSpa s prístavbou bazénovej haly a
 Terénne a sadové úpravy areálu hotela a vybudovanie ihrísk
vznikne moderný wellness hotel, s ponukou komplexných služieb. Nové produkty poskytované
Hotelom Lesná budú inovatívne, ponúkané v rozsahu a kvalite, ktorou nedisponujú konkurenčné
zariadenia. Výrazné rozšírenie ponuky doplnkových služieb spolu s atraktívnou lokalitou vytvárajú
najlepšie predpoklady pre predĺženie pobytov turistov.
V novovybudovanej presklenej prístavbe hotela napojenej na hlavnú budovu bude umiestnený bazén
s rozmermi 5,6m x 12m a s hĺbkou do 1,20m. Bazén bude vybavený recirkulačnými a masážnymi
tryskami, dnovou vzduchovou perličkou, chrličom vody a podhladinovým svetlom. V tejto časti
wellness bude umiestnená fontána s pitnou vodou, dve parné sauny s možnosťou aromaterapie,
suchá fínska sauna s pecou a lávovými kameňmi, masážne a ochladzovacie sprchy. Vnútorná jacuzzi
s perličkovým a hydromasážnym kúpeľom bude v centrálnej časti wellness centra, v blízkosti
oddychovej zóny vybavenej štyrmi vyhrievanými ležadlami a prechodom k externej vírivke.
Rekonštrukciou suterénu hotela vznikne relaxačné centrum ZenSpa. Priamo v prepojení bazénovej
časti wellness centra so ZenSpa bude umiestnená recepcia so šatňami, zabezpečujúca prevádzku a
občerstvenie pre klientov celého wellness centra. Caterring wellness centra bude ponúkať teplé
a chladené nápoje, ovocie, dezerty a snacky. Ponuka novovybudovaného ZenSpa bude obsahovať
viac ako 16 typov špeciálnych ale aj tradičných masáží, balíčky služieb zamerané na relax, zdravie
a krásu a predaj prírodnej kozmetiky.
Všetky procedúry budú vykonávané v piatich miestnostiach zariadených v štýle ázijskej architektúry
a kultúry s kapacitou 8 lôžok, poskytované profesionálnym personálom. V priestoroch ZenSpa bude
umiestnená ďalšia parná sauna, využívaná ako súčasť procedúr, slúžiaca najmä na detoxikáciu
a inhaláciu a nevyhnutné zázemie pre personál. Oddychová zóna ZenSpa bude mať podobu
vyvýšených pódií zariadených matracom a vankúšmi, predelených záclonami a dekoráciami.
Wellness centrum a ZenSpa budú prepojené s hotelovou časťou novovybudovaným výťahom, čo
umožní využívanie týchto služieb aj imobilným klientom. Z rovnakého dôvodu bude vedľa hlavného
vchodu Hotela vybudovaná rampa pre imobilných klientov.
Medzi súvisiace, či skôr vyvolané investície podmienené realizáciou navrhovaných aktivít projektu,
patrí osadenie protipožiarnych vchodových dverí hotelových izieb v zmysle platnej legislatívy v oblasti
protipožiarnej ochrany a prestavba kotolne súvisiaca s vybudovaním wellness centra, zabezpečujúca
zvýšený výkon a efektívnosť vykurovania.
V rámci vonkajších úprav areálu hotela budú v športovej zóne vzniknú tri detské ihriská a športoviská
pre dospelých:
- viacúčelové s rozlohou 200 m2 a trávnatým povrchom, využiteľné pre futbal, volejbal alebo
nohejbal,
- ihrisko pre petanque s rozlohou 40 m2 a pieskovým povrchom,
- detské ihrisko s preliezkami s rozlohou 20 m2 a umelým trávnikom.
Na zvýšenie atraktivity hotela bude mať významný vplyv aj vybudovanie oddychovej zóny v areáli
hotela. V tejto súvislosti prebehne výstavba chodníka popri zadnej časti hotela vedúceho k športovej
zóne a parkoviskám, osadenie šiestich lavičiek v oboch zónach a realizácia súvisiacich sadových
úprav.

