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So 100 izbami, 100 zamestnancami a pravidelným
80 % obsadením hotela sa Hochshober radí medzi
najlepšie wellnes a spa hotely v regióne.

V zime si na svoje príde celá rodina.

Horské prostredie si našlo cestu aj
do drevom obloženého interiéru.

Hotel na brehu jazera pôsobí
filmovo magicky.

Jedným z centrálnych bodov
hotela je aj masívny krb.

Meditácia pri jazere
Navštívili sme rakúsky hotel Hochshober povestný
mixom euro-ázijských kultúr a nestačili sme sa čudovať,
ako sviežo netradičný prístup funguje.
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po rokoch adoptovali druhého
synčeka, začali so stavbou
nového hotela a postupne sa
k nim pridali aj ich 4 vnúčatá
– dnešná generácia majiteľov
hotela. So 100 izbami, 100
zamestnancami a pravidelným
80 % obsadením hotela sa
Hochshober radí medzi
najlepšie wellnes a spa hotely
v regióne.
Rodina Leib-Klein doslova
pozýva na putovanie časom,
priestorom, rozmanitými
krajinami a kultúrnymi
oblasťami. Pravda, hotel
zvonku i zvnútra pôsobí ako
neusporiadaná európskoázijská architektonická fúzia,
ale práve tá nejednotnosť
štýlov ponúka pestrú
škálu služieb. Vezmime to
„odspodu“. Na prízemí hotela
sú vybudované rozsiahle
kúpele, ktoré zahŕňajú
bazény, sauny, masážne vane,
relaxačné centrá a vonkajšie
bazéniky. V jazere je navyše

vybudovaná nádrž
s hĺbkou tri až osem
metrov s priepustnými
stenami, v ktorej sa konštantne
drží umelo vytvorená
príjemná teplota. Pred ranným
lyžovaním si teda môžete dať
pár bazénov a k tomu pohľad
na celé ľadovcové jazero.
Sústavu bazénov dopĺňajú
malé jaskyne s voňavou
bylinkovou parou a príjemnou
teplotou od 40 stupňov Celzia
a tri sauny, ktoré sú rozdelené
podľa teploty. Všetkému tomu
wellnes a spa však jednoznačne
dominujú turecké vodné
kúpele „hammam“, v Rusku
a Bulharsku známe ako
„banja“, ktoré boli vytvorené
na mieru hotela dvojicou
tureckých architektov.
Mramorové dosky, päťboké
otvory, príjemné teplo a strop
akoby v záplave vlhkého
vzduchu predstavoval vesmír.
Pri vstupe do kúpeľov
dostanete tradičné malé

Zmes kultúrnych
štýlov dodáva
hotelu unikátne
čaro.

Sauna s príjemným
kontrastom horúceho vnútra
a chladivého exteriéru.
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a počiatku všetkého
bolo ľadovcové jazero.
Obrovské a chladné.
Tridsaťsedem
metrov hlboké jazero
Turrach s temne modrou
farbou sa nachádza vo výške
1 763 metrov nad morom v obci
Turracher Höhe. Je rozdelené
presne v polovici medzi dve
spolkové krajiny v rakúskych
Alpách: Korutánsko
a Štajersko. Slnko tu vo dne
svieti takmer nepretržite,
občas zafúka vietor, niekedy
vyskočí rybka a zašuštia
smrekovcové a limbové lesy
Národného parku Nockberge.
Rodina Leib-Klein postavila
pred 85 rokmi na brehu tohto
jazera hotel s jednoduchým
hostincom, studenou tečúcou
vodou a dvadsiatimi piatimi
izbami. Dom o niekoľko rokov
neskôr vyhorel. Počas druhej
svetovej vojny bol turizmus
zanedbateľný a syn majiteľov
vo vojne zomrel. Manželia si

Bazén v jazere je
ekologicky vyhrievaný
a umožňuje ponoriť sa
do vody aj v chladných
zimných mesiacoch.

kockované ručníky, drevené
nasúvačky a môžete si vybrať
hneď z niekoľkých miestností,
ktoré sa líšia použitím bylín,
ktorých aromaterapeutické
vône prechádzajú parou.
Súčasťou kúpeľov je aj
relaxačná miestnosť s pestrou
ponukou čerstvého i sušeného
ovocia a tureckých čajov. Ak
sa presuniete o niečo vyššie,
čaká na vás vstup do Čínskej
veže – na štyroch poschodiach
môžete cvičiť jogu, zúčastniť
sa na čajových rituáloch
a vychutnávať výhľad na jazero
a zjazdovky, týčiace sa hneď
za ním. Pokiaľ vám nestačí
40 kilometrov zjazdoviek,
14 lanoviek a vlekov, môžete
vyskúšať 1 500 metrov
dlhú bobovú dráhu, ktorá
prekonáva výškový rozdiel 240
metrov.
K hotelu patrí reštaurácia,
ktorá sa snaží využívať hlavne
lokálne potraviny. Pochutnať
si tak môžete napríklad na

rybách z miestnych jazier
a riek alebo na diviačom
mäse. Po bohatej večeri je
tiež k dispozícii bar, ktorý sa
hemží ponukou kvalitných
regionálnych vín. Alebo
sa môžete len tak uložiť do
pohodlného kresla v hotelovej
knižnici a prečítať jednu zo
4 tisíc kníh.
Na brehu jazera Turrach
dnes už nepočujete iba hlboké
ticho prírody, ale aj cvakanie
praciek, trkotanie lyžiarov
a zvuk motorov snežných
skútrov. Turracher Höhe má
však ďaleko do preľudnenej
podoby zimných stredísk. Je
to malá dedinka a dominujú
jej skôr zjazdovky než hotely
a reštaurácie. Ponúka toho veľa
aj v lete – môžete sa realizovať
napríklad na miestnych
golfových trávnikoch.
A k tomu všetkému o vás bude
v hoteli Hochshober patrične
postarané.
Text: Viola Černodrinská
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