
H O T E L  

T H E  D O L D E R  G R A N D  
V  Z Ü R I C H U

K zrekonštruovanému objektu z roku
1899 od architekta Jacquesa Grosa,
postavenému v tzv. „Schweizer Holzstil“,
(Švajčiarskom drevenom dekoratívnom
štýle), pričlenil architekt Norman Foster
dve nové krídla s luxusnými apartmán-
mi, alebo ako sám hovorí, historický
objekt ovinul sálou novej prístavby. 

Hotel The Dolder Grand, najdrahší 
5-hviezdičkový hotel v Zürichu, nie však
vo Švajčiarsku, ponúka 114 luxusných
izieb, 59 apartmánov, dve reštaurácie,
banketovú a konferenčnú sálu a 4 000 m2

priestranné luxusné wellness centrun
The Dolder Spa. Exkluzívna poloha nad
Zürichom umocňuje atraktívnosť hotela.

Poskytuje jedinečný výhľad na mesto
a na Zürišské jazero s nádhernou pano-
rámou Alpských štítov. 

Majiteľ prestížneho hotela investoval
do renovácie a prístavby 400 miliónov
CHF (švajčiarskych frankov) za účelom
poskytnúť medzinárodným prominent-
ným hosťom eleganciu, exkluzivitu
a luxus. (Dvojposteľová izba stojí 850
a luxusný Suite apartmán 14 000 CHF 
za noc.) 

Investícia majiteľa a kvalita tvorby
architekta Fostera priniesli už prvé
ocenenia. Hotel The Dolder Grand bol 
22. januára 2009 v Paríži vyznamenaný,
v kategórii renovovaných hotelov, me-

dzinárodnou cenou Design Awards
2009 ako „Best new renovated hotel“.
Cenu Design Award udeľuje každoroč-
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Po štvorročnej rekonštrukcii pôvodného objektu hotela Dolder a ukončenej prístavbe,
privítal luxusný hotel The Dolder Grand v apríli 2008 prvých hostí. Koncept renovácie hotela
a projekt novej prístavby vypracoval svetoznámy anglický architekt Sir Norman Robert Foster
a jeho ateliér.

ne známy časopis Wallpaper. Medziná-
rodná porota s významnými architektmi
ako Jean Nouvel, Marc Newson…, oce-
nila symbiózu medzi tradíciou a moder-
nou, ktorá sa odzrkadľuje aj v interié-
roch hotela. 

V septembri 2008 bolo v Londýne
vyznamenané aj wellness centrum –
Dolder Grand Spa cenou Tatler Spa
Award. Touto cenou sú každoročne
vyznamenané najlepšie wellness spa
centrá v luxusných hoteloch na svete.
Medzinárodná porota hodnotila pri
Dolder Grand Spa, ktorého priestory
dotvorila americká expertka Sylvia
Sempielli, vysoký štandard architektúry,
ponuky a služieb. Centrum Dolder
Grand Spa poskytuje veľkorysý bazén
s výhľadom na prírody, fitness centrum
a priestory pre poskytovanie zdravot-
ných služieb a relax. Prístupné je
okrem hotelových hostí aj členom Spa
Members Club a externým denným
návštevníkom hotela. 
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