Adres: Bedřichov 17, 543 51 Špindlerův Mlýn; Telefon: +420 499 433 305
Faks: +420 499 433 179; www.hotelstart.cz, E-mail: info@hotelstart.cz
O hotelu

Położenie hotelu

Hotel Start jest członkiem grupy Small Charming Hotels,
która nadała wyjątkowy, indywidualny charakter wszystkim
swoim hotelom, łącząc przy tym następujące zalety:
 Położenie w spokojnej dzielnicy Szpindlerowego Młyna
– Bedřichova (tuż nad centrum miasta)
 Urok hotelu rodzinnego
 Wysoka jakość usług w oparciu o profesjonalne
podejście pracowników
 Gościnność i znakomita kuchnia
„Hotel Start” jest całkowicie objęty strefą dla niepalących i
oferuje komfortowe zakwaterowanie miłośnikom sportów
letnich i zimowych, a także dla rodzinom z dziećmi.

Hotel Start usytuowany jest na polance z pięknym widokiem,
tuż nad centrum Szpindlerowego Młyna, w dzielnicy
Bedřichov. Centrum miasta jest łatwo dostępne na piechotę i
znajduje się zaledwie 200 metrów od hotelu.
Strategiczne położenie hotelu pozwala na zjazd do nartach,
dojazd samochodem lub spacer piechotą pod stacji wyciągu
krzesełkowego Hromovka, która znajduje się w odległości
zaledwie 300 metrów od hotelu. Wyciąg krzesełkowy zabierze
Cię do słynnego ośrodka narciarskiego Svatý Petr.
Do hotelu można wygodnie dojechać samochodem lub
autobusem (300 m od głównej drogi do centrum).

Wyposażenie hotelu

Wyposażenie pokoi

Restauracja a bar
Centrum relaksu hotelu z sauną, salą fitness, pomieszczeniem
relaksacyjnym i masażem (na życzenie)
Kącik zabaw i plac zabaw dla dzieci

31 komfortowo wyposażonych pokoi
Dwa pokoje dla osób niepełnosprawnych
Telewizja satelitarna, radio
Suszarka do włosów
Kosmetyki hotelowe
Indywidualna elektroniczna kontrola
temperatury
Bezprzewodowy dostęp do Internetu
Łóżeczko dla dziecka (na życzenie)

Bezpłatny parking pod hotelem
Darmowa sieć WIFI
Wielofunkcyjny salon z kominkiem dla 20 osób

Budynek

Pokoje hotelowe

Kategoria: 3*
Wybudowany: 1993
Liczba pięter: 3
Winda: 1

łacznie pokoi: 31
21 pokoi dwuosobowych
6 pokoi trzyosobowych
4 pokoi czteroosobowe

Odległość
Stację wyciągu krzesełkowego Hromovka 300 metrów
Szkółka narciarska dla dzieci 100 metrów
Karkonoszska Magistrala
Przystanek autobusowy 200 metrów
Centrum miasta 200 metrów
Centrum sportowo-rekreacyjne z basenem 400 metrów

Usługi hotelowe
Usługi sekretarskie, faksowanie i kopiowanie

na życzenie w recepcji
Wypożyczalnia nart i snowboardów
Sprzedaż karty dyskontowej Spindl Card,
znaczków pocztowych i pamiątek
Taxi

Akceptujemy karty kredytowe
VISA, Euro/Master Card, Maestro
American Express

Ogólne warunki
Zameldowanie w dniu przyjazdu: od godz. 14.00
Wymeldowanie w dniu wyjazdu: od godz. 10.00
Warunki storno: 14 – 0 dni przed terminem przyjazdu (lub no show) obowiązują opłaty w wysokości 50% z ceny zakwaterowania

Personel
Operations Manager: Ondřej FALBER, dir@hotelstart.cz, +420 499 433 305, FAKS: +420 499 433 176

