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Jóga v Alpách
Vstáváte do jiskřivého horského rána. Slun-
ce ještě nevyšlo nad obzor a vy už stoupá-
te tichem národního parku Nockberge. 
Ve výšce dvou tisíc metrů odcvičíte Pozdrav 
slunci, které právě vychází nad Korutany. 
Tenhle zážitek je na hony vzdálený rozcvič-
ce, kterou praktikujete doma v městské tě-
locvičně. Hotel Hochschober pořádá v létě 
pravidelné týdny jógy, které vedou trenéři 
jak z Vídně, tak také třeba z Los Angeles.   
   Úctu k východu poznáte hned po příjezdu: 
Část hotelu tvoří skutečná čínská pagoda, 
na jejíž výstavbě se podíleli odborníci z Vý-
chodu. V tělocvičně s výhledem na jezero se 
cvičí denní lekce jógy a praktikují dechová 
cvičení. O patro níž se konají čínské čajo-
vé obřady. Hotel má obří knihovnu, čítárnu 

i několik meditačních místností a personál 
vycvičený k maximální ohleduplnosti vůči 
zamyšleným meditujícím hostům. 
   O východní filozofie se opírají i další ra-
kouské hotely, například hotel Mountain 
and Soul v Ramsau. Profiluje se jako lifesty-
lový a nabízí mimo jiné i kineziologii. 
Více o alpském hotelu pro duši Hochschober 
v Korutanech najdete na stránkách 
www.hochschober.com. 

Italský minimalismus
Italští hoteliéři jdou unaveným duším vstříc 
především designovým minimalismem 
a čistotou. Většina materiálů v hotelech je 
tzv. eco friendly, tedy z přírody a k přírodě 
přátelská. Piniové dřevo, břidlice, ovčí vlna 
a barevný i tvarový purismus. 
   Cílem je uklidnit vaše předrážděné smysly 
a dovolit vám ponořit se sami do sebe. Ta-
kový je například life-balance hotel Arosea, 
který pracuje s  metodou Seyromis. Jejím 
cílem je harmonizace těla, duše a mysli. Pro 
dosažení energetické rovnováhy používá 
sedm barevných esencí a pět prvků: hudbu, 
barvy, slova, vůně a kameny. 

V  Itálii to není jediný hotel pro duši. Pěti 
Tibeťany začne váš den, pokud se ubytuje-
te v dolomitském hotelu Vigilius, a na józe 
a  meditacích si dávají záležet také třeba 
v hotelu Erica. Podívejte se na jejich strán-
ky www.vigilius.it a www.erica.it.
 Více o hotelu Arosea a metodě Seyromis se do-
zvíte na stránkách www.arosea.it. 

Ztraceni ve Španělsku
Do východních filozofií se s nasazením pus-
tily také španělské hotely. Na londýnském 
veletrhu Yoga Show se jich loni na  pod-
zim představilo hned několik. Většinou 
se za nimi jezdí dál do vnitrozemí a mimo 
frekventovaná turistická centra. Zatímco 
dříve svou odloučeností trpěly, dnes z  ní 
tyto hotely těží. 

To platí například o  jóga centru Surya-
lila. V  prostorách rozlehlého vesnického 
stavení běží několikadenní kurzy jógy ce-
lou sezónu jeden za  druhým - víkendové 
i týdenní. Majitelé mají mezinárodní jógové 
i  manažerské zkušenosti. Díky poloze si 
tady budete připadat autenticky – vypadá 
to tu podobně jako v Indii, ovšem bez výše 

zmíněných nepříjemností. Jídlo je tu sa-
mozřejmě vegetariánské a kuchyni šéfuje 
Jorin Hawley, která léta působila v miche-
linských hotelích.
 Podívejte se na jejich stránky  
www.suryalilaretreatcentre.com

Česká Indie 
Doma máme hotel pro duši také. Resort 
Svatá Kateřina vznikl před šesti lety a pro-
filuje se jako wellness areál. Kurzy jógy 
a  meditací tady vede trenérka Zuzana 
Klingrová (znáte ji z našeho seriálu cvičení 
jógy na www.kondiceolnine.cz), která pa-
tří ke špičce v oboru. Některé kurzy jsou 
zaměřeny na čištění organismu, jiné na de-
chová cvičení. 
   I Svatá Kateřina nabízí podobně jako Do-
lomity nebo Alpy klid a nádhernou přírodu. 
Když v noci otevřete okno hotelového po-
koje, slyšíte jen šumění lesa. A masáže? Po-
chopitelně thajské a  ajurvédské, ale také 
mnoho klasických, k  tomu sauna, vířivky 
a kvalitní kuchyně.
Podívejte se na webové stránky
www.katerinaresort.cz

Někteří milovníci duchovna rádi cvičí jógu, ale neradi šváby. 
Rádi meditují, čtou a rozjímají v přírodě, ale po malárii zrovna netouží. 
Právě pro ně vznikají po Evropě Hotels for soul. 
Mirka Zlatníková

V necelých dvou tisících metrech 
najdete kromě pravého alpského 
vzduchu i ajurvédské masáže, 
lekce jógy a celoročně vyhřívané 
jezerní koupaliště. To vše pod 
hlavičkou hotelu Hochschober. Po ránu vystou-

páte  na nejbližší 
vrchol. Dýchá se tu 
a cvičí úplně jinak  
než doma nebo 
v městské tělocvič-
ně - lehce a přitom 
se dostanete 
mnohem mnohem 
hlouběji...

servis•hotely

Hotely pro duši
trendy z východu v  pohodlí západu

V
minulých deseti letech 
se požadavky na do-
volenou změnily. Civi-
lizací unavení hosté se 
nechtějí na dovolené 

rozptýlit, ale naopak uklidnit. 
K večeři nepotřebují rozjásanou 
kapelu, animátora ani diskotéku. 
Chtějí odpočívat a nechat své 
myšlenky jen tak plynout. I proto 
místo po Evropě cestuje čím dál 
víc turistů na východ, především 
do Indie a do Thajska.  Evropští 
hoteliéři se začali bránit. Třeba 
tak, že uprostřed Alp postavili 
ve dvou tisících metrech 
čínskou pagodu.

Hochsober nabízí 
speciální týdny
 jógy, které vedou 
zkušení lektoři. 

Suryalila  
nabízí 

kromě jógy 
i vynikající 

vegetariánskou
kuchyni. 

resort Sv. Kateřina nabízí  
jógu,  meditace, thajské 
masáže, americké vířivky 
i ticho českých lesů. 


