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TEXT A FOTO Hotel Lesná

Hotel Lesná**** nájdete v tichej obci Stará Lesná, mimo rušného centra Vysokých Tatier, ale pritom 
iba pár kilometrov od hlavných tatranských stredísk. Hoci stojí na mieste, kde o hotelové služby nie je 

núdza, hotel je svojím spôsobom ojedinelý, pretože sa môže pochváliť viacerými prvenstvami. Navštívte 
toto výnimočné miesto, kde sa môžete zastaviť, spomaliť, stíšiť a oddávať sa rozmaznávaniu i pôžitku 

z dokonalého oddychu...

JEDINEČNÉ SPA BY L´OCCITANE
Jedným z prvenstiev je skutočnosť, že po rekon-
štrukcii sa hotel zaradil do medzinárodnej sie-
te L’Occitane. Táto francúzska značka má viac 
ako dvetisíc predajní a  salónov po celom sve-
te, pričom partnerov pre Spa by L’Occitane si 
starostlivo vyberá spomedzi luxusných päť-
hviezdičkových hotelov. Hotel Lesná je je-
diným štvorhviezdičkovým hotelom Spa by 
L’Occitane na Slovensku. 

Chvíle strávené v  Lesná Spa by L’Occitane sú 
skutočným pôžitkom pre všetky zmysly. Stačí 
jeden krok a ocitnete sa v úplne inej dimenzii. 
Absolvujete výnimočnú cestu po francúzskom 
Provence, umocnenú masážnymi kójami s  3D 
efektom, upokojujúcimi vôňami a  relaxačnou 

hudbou. V celom hoteli sú hosťom k dispozícii 
produkty na starostlivosť o tvár a telo výhradne 
tejto značky, či už v podobe toaletných potrieb 
v kúpeľniach hotelových izieb alebo v darčeko-
vých taštičkách. Navyše, blahodarné účinky lu-
xusných produktov L´Occitane môžu hostia 
prijímať počas všetkých procedúr. Tie sú v Spa 
by L´Occitane skutočne výnimočné. Presne 
určené kombinácie tradičných techník masáží 
z rôznych kútov sveta sa spájajú v  jedinečných 
postupoch, s ktorými sa nestretnete nikde inde, 
okrem luxusných salónov Spa by L’Occitane. 
Od prvého kroku vás bude sprevádzať špeciál-
ne vyškolená Spa terapeutka. Vybrať si môžete 
z  množstva najrozmanitejších telových masá-
ží či pleťových ošetrení, alebo ich kombinácií 
presne podľa vašich želaní a túžob.

Súčasťou spa je aj hotelové wellness centrum 
s troma saunami (fínska, parná bylinková a parná 
soľná), vonkajšou a  vnútornou vírivkou, ochla-
dzovacím vedrom s pravou tatranskou vodou, či 
bazénom s masážnymi prvkami. Z odpočinkovej 
časti s  vyhrievanými ležadlami je fenomenálny 
výhľad priamo na Lomnický štít. K dispozícii je 
aj široký výber nápojov z wellness baru.

APARTMÁNY AKO ŠTANDARD
Za zmienku stojí aj ubytovacia časť, ktorá je 
v tomto hoteli atypická. Štandardom býva väčší 
počet dvojlôžkových izieb a niekoľko apartmá-
nov pre hostí, ktorí si chcú priplatiť za kom-
fort. V Hoteli Lesná je to však presne naopak. 
Apartmány sú tu štandardom a  hotel celkovo 
disponuje iba piatimi dvojlôžkovými izbami. 

Wellness & Spa Hotel Lesná 
je iný ako iní
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HOTEL LESNÁ**** 

 

Hotel Lesná**** in High Tatras is a spe-

cial place, unique in many ways. First 

of all, is included in worldwide brand 

L’Occitane, as one and only hotel in 

Slovakia. Traditional massage tech-

niques from all over the world come 

together in unique treatments, which 

you can only experience in L’Occitane 

Spas. Lesná Spa by L’Occitane of-

fers wide range of body or facial tre-

atments exactly according to your ne-

eds and wishes. Another preeminence 

came only a short time after opening 

and hotel became the first and only 

Adult-friendly hotel in Slovakia. Guests 

of every age category are still welco-

me in this hotel, but all services are 

specialized in adult clients. For this re-

ason, Hotel Lesná is the ideal place for 

romantic weekends, honeymoons, an-

niversary celebrations, wellness we-

ekends or its traditional gastro wee-

kends, which are always organized 

with a prominent chef from abroad.

Hotel Lesná ****

059 60 Stará Lesná 157, Slovakia

www.hotellesna.sk

Pretože práve pohodlie a dostatočný priestor sú pres-
ne to, čo od ubytovania v luxusnom hoteli očakávate. 
V apartmáne nájdete jednu až dve spálne, samostatnú 
obývačku s  pohodlným rozkladacím gaučom a  plne 
vybavenú a funkčnú kuchynku s jedálenským kútom. 
V apartmánoch a izbách vás očarí štýlový dizajn, mo-
derný, útulný a luxusne zariadený interiér, ktorý pred-
stavuje najvyšší štandard pohodlia. 

LUXUS BEZ DETÍ
Ďalšie prvenstvo prišlo krátko po otvorení. Vedenie 
hotela sa rozhodlo vytvoriť protiklad k ostatným hote-
lom v okolí. Vyzdvihnúť to, v čom je hotel výnimočný 
– oddych v luxusnom štýle. Namiesto priemerných, či 
nedostatočných služieb pre deti ponúknuť stopercent-
né služby pre dospelých, ktorí to ocenia. A tak k názvu 
hotela pribudol prívlastok Adult-friendly, ktorý pred-
určuje presne ten typ oddychu, ktorý je pre istý seg-
ment hostí cieľom. Zámerom bolo vytvoriť priestor, 
kde by si dospelí mohli nerušene oddýchnuť a vychut-
návať si ticho a pokoj v luxusnom a pohodlnom interié-
ri, ktorým sa hotel pýši. Nenájdete tu detské postieľky, 
detské stoličky, detské menu, či detský kútik, animácie 
alebo zvýhodnenú cenu ubytovania pre dieťa. To však 

neznamená, že pobyt alebo vstup do hotela je deťom 
zakázaný. Hostia každej vekovej kategórie sú tu naďalej 
vítaní, ale službami sa hotel špecializuje na dospelého 
klienta, rovnako ako sa baby-friendly hotely orientujú 
na rodiny s deťmi. Keďže hotel je súčasťou rezortu, aj 
cestujúcim s deťmi vie ponúknuť ubytovacie zariade-
nie s vybavením pre detských hostí. 

TRADÍCIE V NOVOM ŠATE
Pre toto všetko je Hotel Lesná**** skvelým miestom pre 
romantické víkendy, svadobné cesty, oslavy výročí, well-
ness pobyty alebo už tradičné gastro víkendy, ktoré za-
každým organizuje v spolupráci s hosťujúcim kuchárom 
zo zahraničia. Gastronomický koncept hotela sa opiera 
o overené tradície a prináša ich hosťom v novom, mo-
dernom šate. Gastronomické radovánky čakajú na hostí 
v hotelovej reštaurácii Baux Ball denne, ale pre skutoč-
ných gurmánov, ktorí vyhľadávajú v gastronómii niečo 
špeciálne, sú práve gastro víkendy tou správnou voľbou. 
Súčasťou hotela je aj útulný Champagne lobby bar s kr-
bom, kde si hostia môžu vychutnať kávu, víno či mie-
šaný drink s  prekrásnym výhľadom na Lomnický štít. 
Vďaka nezameniteľnej atmosfére je lobby bar pulzujú-
cim centrom Hotela Lesná. 
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