Základní informace SILENT SPA /stav 16. 11. 2016
Therme Laa - Hotel & Silent Spa
Spa jako žádné jiné!
Jak by bylo krásné jednou jen poslouchat šumění vody. Nemuset nic dělat. Prostě tu jen být.
Jen jednou zůstat na okamžik v klidu. A pak, ticho. Kde tohle ještě existuje?
Načerpat sílu a relaxovat v novém SILENT SPA termálních lázní Laa
Čas a klid patří k těm nejcennějším hodnotám naší doby. Hledáme klid na zvláštních místech,
která nám umožní na chvíli zapomenout na náš každodenní život. SILENT SPA
weinviertelských termálních lázní Laa, resortu VAMED Vitality World, je takovým místem!
Od 3. prosince 2016 doplní tato oáza klidu - jako samostatná část denního spa - stávající
lázeňské a hotelové zařízení.
SILENT SPA je ...
... místem k nalezení klidu - kde se den stane dovolenou!
Hosté si mohou předem rezervovat i přes internet své osobní místo na ležení a naplánovat si
svůj prvotřídní volný den. Individuální služby jsou v SILENT SPA samozřejmostí - osobní
pozdrav, padnoucí župan, čisté osušky v případě potřeby, malé pozornosti, různorodá nabídka
masáží a kosmetiky, snadná rezervace a objednávání přímo k lehátku přes tablet patří k tomu.
Kromě toho nabízejí tablety možnost číst noviny on-line, hrát hry nebo sledovat filmy. Pro
všechny, kteří si toto nepřejí v digitální formě, máme k dispozici hry a knihovnu.
SILENT SPA a umění inscenace
Za nezaměnitelné prostředí vděčí SILENT SPA nejen jedinečné architektuře, ale také mnoha
téměř neviditelným detailům a „scénám“, které dotvářejí celkový zážitek a umožňují zažívat
a pochopit vodu a ticho. K tomu patří harmonické osvětlení, příslušenství, použití speciálně
vyvinutých vůní, ušlechtilé materiály a velmi kvalitní vybavení SILENT SPA.
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Architektura vytváří prostor pro klid
Architekt Wolfgang Vanek (kancelář Holzbauer & Partner) použil prvky sakrální
architektury k vytvoření prostoru s inspirující atmosférou. Centru SILENT SPA,
skládajícího se ze čtyř elips, dominuje osmihranná věž uprostřed průchozího
vodního světa, ve kterém se o výjimečnou atmosféru stará třípatrová kaskádová fontána.
Elipsy jsou odlišně vybaveny a nabízejí vedle pohodlných lehátek pro zklidnění a relaxaci
také bazén se slanou vodou, solnou prožitkovou místnost, místnosti pro procedury ve dvou
(Spa-suiten) a parní lázeň. Prvotřídní saunovací část s výjimečnými nálevovými
ceremoniály, tělocvična a také restaurace a bar doplňují tuto jedinečnou stavbu.
Vstoupit do SILENT SPA lze přes vlastní vstupní část nebo také z termálních lázní.
Současná celková koncepce prostoru, kombinace prostorového uspořádání, použití velmi
kvalitních materiálů a jejich harmonická inscenace obohacují stávající Therme Laa – Hotel &
Silent Spa o výjimečné místo klidu!
Informace na www.therme-laa.at a www.silentspa.at
Fakta k SILENT SPA:
′

zhruba 3 600 m² celkové plochy

′

zhruba 500 m² vodní plochy (vč. reflexních bazénů)

′

zhruba 400 m² saunovací části

′

zhruba 100 m² pro léčebné procedury

′

konstrukční propojení s termálními lázněmi

′

vyhrazené a ohraničené parkoviště s cca 80 parkovacími místy

′

vstup pouze pro dospělé od 16 let

′

bezbariérový

′

celková kapacita: asi 160 hostů najednou

′

20 dodatečně vzniklých pracovních míst

′

pořizovací náklady na “SILENT SPA“ zhruba 14 mil. €

′

doba realizace zhruba 1,5 roku
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Kontakt pro tisk
pr@ideenladen.at

Tisková kancelář Therme Laa - Hotel & Silent Spa
Therme Laa - Hotel & Silent Spa
je jedním z devíti resortů VAMED Vitality World, jedničky v rakouském lázeňském a zdravotním turismu.
Doposud našly odpočinek ve čtyřhvězdičkovém superior hotelu, termálních lázních, saunovém světě a centru
zdraví přes čtyři miliony národních a mezinárodních hostů.
O skupině VAMED Vitality World
Mezinárodně činný zdravotnický koncern VAMED se angažuje od roku 1995 v oboru lázeňství a wellness. Pod
značkou působnosti VAMED Vitality World, založenou roku 2006, provozuje VAMED osm nejoblíbenějších
tuzemských lázeňských a zdravotních resortů, „AQUA DOME“ – tyrolské termální lázně v Längenfeldu,
lázeňský resort „SPA Resort Therme Geinberg“, termální lázně a hotel „Therme Laa – Hotel & Spa“, lázně
a ubytování „St. Martins Therme & Lodge“, lázně „Therme Wien“, centrum zdraví „GesundheitsZentrum Bad
Sauerbrunn“, spa „TAUERN SPA Zell am See-Kaprun“, resort „la pura women´s health resort Kamptal“ a jeden
z největších lázeňských resortů v Maďarsku „ Aquaworld Resort Budapest“. S více než 3,1 mil. hostů ročně
v lázních skupiny VAMED Vitality World je VAMED vedoucím rakouským provozovatelem lázeňských
a zdravotních resortů.

VAMED AG
Skupina VAMED byla založena v roce 1982 a od té doby se vyvinula v celosvětově vedoucího komplexního
poskytovatele pro nemocnice a jiná zařízení ve zdravotnictví. V 78 zemích na čtyřech kontinentech zrealizoval
koncern doposud 760 projektů. Portfolio sahá od vývoje projektu, plánování a zhotovení na klíč přes údržbu,
technické, obchodní a infrastrukturní služby až po celkové řízení provozu ve zdravotnických zařízeních. Skupina
VAMED pokrývá svou nabídkou veškeré oblasti zdravotnické péče od prevence a wellness přes akutní péči až po
rehabilitaci a ošetření. Kromě toho je VAMED předním soukromým poskytovatelem rehabilitačních služeb a se
skupinou VAMED Vitality World největším provozovatelem lázeňských a zdravotnických resortů Rakouska.
V roce 2015 zodpovídala skupina VAMED po celém světě za přibližně 17 200 zaměstnanců a objem obchodů
v hodnotě 1,6 miliard eur.
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