
Hotely
Zdá sa, že slávni majú slabosti pre hotely. Stále viac hviezd totiž potichu skúša 
šťastie v hotelierstve.

Hoteliersky chlebíček je 
ťažký a nevyspytateľný, 
posledné mesiace sú to-

ho najlepším dôkazom. Zároveň 
je svet hotelov pre laikov mi-
moriadne zaujímavý a príťažli-
vý –  hviezdy športu a showbizni-
su nevynímajúc. Preto sa mno-
hí púšťajú do podnikania v tej-
to oblasti – o niektorých sa to 
všeobecne vie, napríklad o ta-
kom Robertovi Redfordovi, či 
Cristianovi Ronaldovi. Iným sta-
čí byť tichými spoločníkmi a hosť 
vôbec nevie, že býva v hote-
li, ktorý spoluvlastní alebo vlast-
ní človek, ktorý sa stal svetovou 
hviezdou v úplne inej oblasti. 

Vybrali sme niekoľko zaujíma-
vých hotelových objektov, za kto-
rými stoja známi ľudia. Vo všet-
kých prípadoch ide o zahraničné 
hviezdy, medzi slovenskými sme 
veru hotelierov nenašli. Z verejne 
známych ľudí sú medzi nimi skôr 
bývalí politici a sponzori politic-
kých strán. 

Zo športových hviezd by sme 
mohli spomenúť akurát bý-
valú úspešnú lyžiarku Janu 
Gantnerovú,  prvú českosloven-
skú zjazdárku, ktorá vyhrala pre-
teky Svetového pohára. To bolo 
v 80-tych rokoch minulého sto-
ročia, momentálne vlastní rodi-

na Gantnerovcov trojhviezdičkový 
Hotel Club Kežmarok. 

Hotely, kde majú podiel zahra-
ničné hviezdy sme zoradili pod-
ľa abecedy.

ABBA, 
Stockholm / Švédsko

„Svoj“ hotel má aj jeden zo slávnej 
švédskej štvorice ABBA, Benny 
Andersson. The Hotel Rival sa 
nachádza v švédskom hlavnom 
meste. Vybavenie izieb v pestrých 
farbách s červenými zamatovými 
kreslami pripomína sedemdesia-
te roky minulého storočia, kedy sa 
začala hviezdna kariéra speváckej 

70  hotelier

Text: Jarmila Horváthová

InŠpIrácIe A novInky

The Hotel Rival



hotelier  71  

štvorice. V izbách sú aj CD pre-
hrávače, aby si fanúšikovia skupi-
ny mohli púšťať ich CD-čka, ktoré 
tiež patria k výbave izieb. Tí naj-
väčší priaznivci skupiny by si ma-
li rezervovať izbu 409 kde náv-
števníci spávajú pod veľkým por-
trétom Agnethy Fältskog, Björna 
Ulvaeusa, Benny Anderssona 
a Anni-Frid Lyngstad.

Bono a The edge, 
Dublin / Írsko

V roku 1992 nadobudli členovia 
slávnej írskej skupiny U2 Bono 
a  The Edge dvojhviezdičkový ho-
tel The Clarence so 70-timi izba-
mi v známej štvrti zábavy, Temple 
Bar District v Dubline. Dali ho 
zrekonštruovať a  po 18-mesačnej 
prestavbe ho v  roku 1996 otvori-
li ako štvorhviezdičkový hotel so 
49-timi izbami. Hotelová reštau-
rácia a bar patria k najobľúbenej-
ším miestam stretávania sa v ír-

skom hlavnom meste – a šanca že 
tu stretnete aj členov U2 tiež nie je 
úplne malá. 

David coulthard, 
Monako

Bývalému britskému pretekárovi 
Formuly 1 Davidovi Coulthardovi 
zase patrí štvorhviezdičkový hotel 
Columbus v Monaku. Môžete tu 
stretnúť vychudnuté opálené mo-
delky rovnako ako členov tímov 
Formule 1. Hotel boduje výhľadom 
na more, blízkosťou slávnej ružo-
vej záhrady Grace Kellyovej a vý-
bornými raňajkami. 

Doris Day, 
kalifornia / USA

Americká ikona, herečka Doris 
Day vlastnila až do svojej smr-
ti minulý rok boutique ho-
tel Cypress Inn v malebnom 
mestečku Carmel-By-The-Sea 
v  Kalifornii. Hotel má veľký vnú-

torný dvor s  krásnou záhradou 
a  príjemné izby. Predovšetkým 
je ale známy ako hotel priateľský 
k  štvornohým miláčikom, keďže 
jeho majiteľka bola jedna z najzná-
mejších ochrankýň zvierat v USA. 
Takže kto chce ísť v tejto časti USA 
na dovolenku aj so svojim psíkom, 
tu je na najlepšej adrese. 

Hugh Jackman,
 Gold coast / Austrália

O austrálskom hercovi Hughovi 
Jackmanovi sa popísalo veľa, ale 
že je veľký milovník prírody vie 
len málokto. Láska k prírode ho 
doviedla aj k hotelierstvu. Keď 
trénoval na austrálskom Zlatom 
pobreží (Gold Coast) vo well- 
ness  hoteli Gwinganna Health 
Retreat na film Wolverine, páči-
lo sa mu tam tak, že zostal dlhšie 
ako plánoval a po dvoch mesia-
coch sa stal spolumajiteľom. Hotel 
ponúka množstvo spa procedúr,  

Columbus

The Hotel Rival The Clarence

Cypress Inn Gwinganna Health Retreat 
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terapie proti stresu ale aj počet-
né outdoorové aktivity. To všetko 
uprostred prekrásnej krajiny. 

Andy Murray, 
Škótsko

Šesťdesiat kilometrov severne od 
Glasgowa vlastní hotel Cromlix 
známy tenista Andy Murray, niek- 
dajšia svetová jednotka a dvojná-
sobný olympijský víťaz. Nachádza 
sa v krásnom viktoriánskom do-
me z 19. storočia ktorý dal te-
nista kompletne zrekonštruovať. 
Zriadil tu 5-hviezdičkový hotel 
s 15-timi izbami. Samozrejme po-
núkajú tu aj tenisové kurzy, ale 
hostia si môžu aj len užívať pobyt 
uprostred 34-hektárového lesa.

olivia newton John, new 
South Wales / Austrália

Známa austrálska herečka a spe-
váčka patrí medzi tých známych 
ľudí, ktorí sa svojimi investícia-

mi do hotelierstva veľmi nechvá-
lia. Takže keď v roku 2005 otvo-
rila spolu s tromi obchodnými 
partnermi hotel Gaia Retreat 
& Spa v New South Wales 
v Austrálii, nevedel o tom takmer 
nikto. Wellness resort je obklo-
pený peknou prírodou, poskytu-
je mnoho miest kde sa dá „unik-
núť“ z reality, množstvo spa pro-
cedúr a aktivít ako joga, meditá-
cie, ale aj kurzy biovarenia a do-
konca boxu. 

robert redford, 
Utah / USA

Najdlhšie pôsobiaci a asi najzná-
mejší hotelier medzi hercami 
je Robert Redford. Ešte v roku 
1969 založil Sundance Mountain 
Resort čo je akási malá dedinka 
na úpätí vrchu Timpanogo v ame-
rickom štáte Utah. Rezort je urče-
ný najmä pre milovníkov príro-
dy a outdoorových aktivít – ponú-

ka ich množstvo, od raftingu, cez 
jazdu na koni a muškárenie až po 
lyžovanie v zime. 

cristiano ronaldo, 
Madeira / portugalsko

Medzi slávnymi majiteľmi hote-
lov nemôže samozrejme chýbať 
futbalista. Je ním jeden z dvoji-
ce najznámejších futbalistov sve-
ta Cristiano Ronaldo. V roku 2016 
otvoril spolu s portugalskou hote-
lovou skupinou Pestana vo svojom 
rodisku na Madeire štvorhviez-
dičkový hotel. V názve sú jeho ini-
ciálky, ktoré sú aj jeho obchod-
nou značkou – Pestana CR7. Hotel 
sa nachádza v hlavnom mes-
te Funchal hneď vedľa prístavu 
a  má 49 izieb,  bazén na streche, 
reštauráciu, bar, vonkajšie fitness 
štúdio, saunu a vedľa hotela je 
futbalistovo múzeum. Ten medzi-
časom otvoril aj druhý hotel tejto 
značky a to v Lisabone.   ■
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