
TRENTINSKÉ POHOSTINSTVÍ

Vitanova a Trentino Charme:

  

WELLNESS A TRENTINSKÉ POHOSTINSTVÍ TÉ NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ 

  

  

V Trentinu je pohostinství opravdovým uměním. Na toho, kdo si pro svou dovolenou vybere tuto
oblast, čeká široká nabídka možností, především ale dva prestižní kluby, Vita Nova – Trentino
Wellness a Trentino Charme.

  

  

Kromě kouzelné krajiny, uměleckých i historických skvostů a tisíců dalších faktorů, které
propůjčují tomuto území svou osobitost v letním období, může návštěvník Trentina počítat i s
tím nejlepším z toho, co může nabídnout pohostinství. Mezi více než 1500 ubytovacími
zařízeními, s celkovým počtem lůžek pohybujícím se kolem čísla 478 000, září hlavně dvě z
nich: klub Vita Nova – Trentino Wellness a Trentino Charme.

  

  První z nich je odpovědí na poptávku po dovolené spojené s wellness.        Okruh Vitanova je
tvořen 41 exkluzivními hotely a kempy umístěnými v přírodním prostředí. Každé z těchto
zařízení disponuje vlastním wellness centrem se saunami, tureckými lázněmi, bazény či hydro
masážními vířivkami, Kneippovými kúrami, relaxačními zónami a salóny krásy s personálem
kvalifikovaným na provádění uvolňujících masáží, zkrášlovacích procedur na míru a dalším.
Kromě tradičních procedur je zájem i o ty, které využívají ke svým účelům místní výrobky. Řeč
je například o kosmetické řadě vytvořené ze vzácných bobulí rostliny Ribes Nigrum, rostoucí
hluboko v trentinských lesích. Poslední novinkou je hydratující krém ve spreji Nigritella,
obzvláště vhodný v letním období díky svému revitalizujícímu a povzbuzujícímu složení z
výtažků z květů. Tento výrobek putuje do komplexu Vitanova přímo z trentinských pastvin.
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S hotely Vita Nova – Trentino Wellness Hotel (www.vitanova.to) si můžete dovolenou
přizpůsobit podle svých přání, což je možné díky třem typům ubytování. Hotely Beauty jsou
místa určená pro načerpání energie jak fyzické, tak psychické. Umožní vám to wellness
procedury připravované pro každého klienta zvlášť podle jeho osobních potřeb. Hotely Activity
jsou naopak myšlené pro ty, kteří chtějí spojit relax s fyzickou aktivitou. Kdo jede na dovolenou
s rodinou si zas může vybrat některý z hotelů Family specializovaných na pobyt s dětmi. 

  

Snaha o prvotřídní služby pro ty, kteří se mají rádi, je doménou Trentino Charme klubu
(www.trentinocharme.it), který sdružuje 12 struktur odlišných stylů. Všechny však mají spoječný
smysl pro detail – od podmanivé atmosféry až po luxus. V těchto zařízeních neexistují klienti,
ale hosté, které pán domu zahrnuje pozorností. Najdete tu i procedury šité na míru, absolutní
relax a samozřejmě diskrétnost. V takovém prostředí je nemožné cítit se jedním z mnoha. 

  

Trentino Charme přišlo s atraktivní iniciativou Girovagando, která dovoluje strávit 3 nebo 4 dni
dovolené v některém ze zařízení a poté se přesunout na další 3 až 4 dny do jiného (minimum je
7 nocí), v odlišné části Trentina.

  

INFO:

  

www.visittrentino.it
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