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O HOTELU

POLOHA HOTELU

Hotel Start je členem skupiny Small Charming Hotels, která
vtiskla osobitý charakter všem svým hotelům, jež spojují
následující přednosti:
 poloha v klidné části Špindlerova Mlýna – Bedřichova
 kouzlo rodinného hotelu
 kvalitní servis, založený na profesionálním přístupu
zaměstnanců
 pohostinnost a výborná kuchyně

Hotel Start je umístěn na mýtině s krásným výhledem, přímo
nad centrem města Špindlerův Mlýn, ve čtvrti Bedřichov.
Centrum města je snadno dostupné pěšky a nachází se
pouhých 200 metrů od hotelu.
Strategická poloha hotelu Vám umožní dojet z kopce na
lyžích, autem, nebo pěšky k pouze 300 metrů vzdálené
sedačkové lanovce Hromovka. Ta Vás dopraví do známého
skiareálu Svatý Petr.
Do hotelu se dostanete pohodlně automobilem i autobusem
(300 m od hlavní silnice do centra).

Hotel Start je plně nekuřácký a nabízí kvalitní a pohodlné
ubytování nejen pro milovníky letních a zimních sportů, ale i
rodiny s dětmi.

VYBAVENÍ HOTELU

VYBAVENÍ POKOJŮ

Restaurace a bar
Relaxační středisko – sauna, fitness, masáže (na objednávku)
Dětský koutek
Parkování před hotelem zdarma
Wi-Fi zdarma
Víceúčelový salonek s krbem (až pro 20 osob)

31 pokojů se sprchou a WC
2 pokoje pro handicapované osoby
Satelitní TV, rádio
Telefon
Vysoušeč vlasů
Hotelová kosmetika
Individuální, elektronická kontrola teploty
Wi-Fi zdarma
Dětská postýlka na vyžádání

BUDOVA HOTELU

POKOJE

Kategorie: 3*
Postavena: 1993
Počet podlaží: 3
Výtah: 1
Celkem pokojů: 31

21 dvoulůžkových pokojů
6 třílůžkových pokojů
4 čtyřlůžkové pokoje

VZDÁLENOSTI OD HOTELU
Sedačková lanovka Hromovka 300 metrů (přestup na lanovky skiareálu Svatý Petr)
Sjezdovka k areálu Medvědín 600 metrů
Dětská lyžařská škola s vlekem 100 metrů
Běžecká trať Krkonošská magistrála (výchozí místa Medvědín, bouda Na Pláni,
Špindlerova Bouda)
Zastávka skibusu 200 metrů
Centrum Špindlerova Mlýna 200 metrů
Sportovní a wellness centrum s plaveckým bazénem 400 metrů

HOTELOVÉ SLUŽBY
Sekretářské služby (faxování a kopírování na
recepci)
Půjčovna lyží a snowboardů
Prodej slevové karty Spindl Card, poštovních
známek a suvenýrů
Taxi

AKCEPTOVANÉ KREDITNÍ KARTY
VISA, Euro/Master Card, Maestro
American Express

OBECNÉ PODMÍNKY
Převzetí pokoje v den příjezdu: od 14:00
Předání pokoje v den odjezdu: do 10:00
Storno podmínky: 14 – 0 dnů před příjezdem, nebo nedojezd 50 % z ceny objednaných služeb

PERSONÁL
Provozní manažer: Ondřej FALBER, dir@hotelstart.cz, +420 499 433 305, FAX: +420 499 433 176

