HOTELARIA
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Hotel Sky
Luxo e sofisticação estão distribuídos em um
espaço onde prevalece a arquitetura germânica

P
Diretor do Hotel Sky
Hilário D. Krauspenhar
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assar uma temporada na Serra gaúcha fica ainda melhor quando se tem
a certeza de que a hospedagem será
em um lugar mais do que especial. É com
esse intuito, de oferecer a mais perfeita estadia ao turista, que o Hotel Sky, de Gramado,
mantém a sua tradição de quase uma década
em excelência nos serviços.
Idealizado e administrado pelo empresário Darci Krauspenhar, com o apoio da família, o hotel criou forma a partir de sua
vasta experiência no setor. Apesar de ter começado muito cedo no ramo, Hilário não
imaginava, naquela época, que a hotelaria
faria parte de sua vida para sempre. Estava
na veia a aptidão para transformar o negócio
em uma das maiores referências. Apesar de
ainda na adolescência ter trabalhado em um
dos maiores hotéis da região serrana, o primeiro empreendimento de Hilário foi uma
tecelagem que fundou com a esposa Nair.
Passado algum tempo, o empresário resol-

veu apostar na sua origem. A soma do conhecimento, vontade de vencer e dedicação
resultaram no Hotel Sky, desde julho de 2001,
com o primeiro bloco de apartamentos. “Durante um período mantive meu emprego na
hotelaria paralelamente com a tecelagem.
Em 2001 resolvi ousar e construí então o
meu próprio hotel, com o mesmo nome do
meu primeiro negócio”, revela Hilário.
Ele, que sempre foi um apaixonado pelos
requintes da arquitetura moderna, não abriu
mão de investir no design de seu empreendimento. O estilo germânico enxaimel foi a escolha acertada para dar o toque de bom gosto
ao prédio, por dentro e por fora. Impossível
não se encantar com as belezas do local. A
localização, em um bairro nobre de Gramado, é outro privilégio do negócio. “Nosso
hóspede pode ir caminhando até o centro da
cidade, já que a distância é de cerca de 800
metros. Isso favorece os passeios a pé em convívio com a natureza”, destaca o empresário.

GRAMADO/RS

Interior de um dos apartamentos

Salão de café da manhã

A concorrência, que é grande na Serra gaúcha, nunca intimidou o empresário.
Pelo contrário, é essa competição acirrada que propicia a busca constante pela
inovação. “A concorrência só tende a qualificar ainda mais rede hoteleira. Gramado
é uma cidade turística, internacionalmente conhecida e justamente por isso, tem
espaço para todos”, comenta. A prova de que as apostas são sempre nas melhorias,
foi a ampliação recente no número de quartos do hotel. Hilário não mediu esforços
e incorporou à sua estrutura o vizinho hotel Tannenwald. A aquisição e ampliação
do terceiro bloco de apartamentos têm um sabor de vitória para esta família, que
coloca a dedicação em tudo o que faz. Buscando oferecer o melhor para o cliente,
investiu-se na duplicação da quantidade de leitos e em novidades na estrutura do
prédio, como elevador e garagem e ainda, a inauguração da Casa de Sopa. Graças
ao espírito empreendedor, há muito mais por vir. Os planos são ousados e projetase ainda mais investimentos na ampliação do hotel.

Casa de Sopas

Infraestrutura
¾ Todos apartamentos de luxo
¾ Calefação central
¾ Carpete Antialérgico
¾ Piso laminado
¾ Travesseiros de pluma
¾ Colchões de mola (Importados)
¾ Ventilador de teto
¾ Secador de cabelo
¾ Frigobar
¾ Telefone
¾ Televisor 20º
¾ Aquecimento de água central
¾ Café da manhã colonial
¾ Ampla sala de estar
¾ Sala com TV e lareira
¾ Elevador
¾ Estacionamento
¾ Garagem
¾ Sala de internet
¾ Sistema de wirlles - Wi-Fi (gratuito)
¾ Serviço de lavanderia (terceirizado)
¾ Room service
¾ Casa de sopas (Sopas da Serra)

10 Anos de Sucesso

SOFISTICAÇÃO
Todos os apartamentos do Hotel Sky têm como principal característica a sofisticação. Os quartos são de luxo, equipados com calefação central, carpete antialérgico ou piso laminado, colchões de mola
(importados), travesseiros de pluma, televisor 20 polegadas, frigobar,
telefone, secador de cabelo, ventilador de teto e aquecimento de
água central. A estrutura se completa com elevador, garagem e estacionamento. Além disso, o destaque
vai também para o Café da Manhã
Colonial, que é servido em sistema de
Buffet colonial, com mais de 80 variedades. Tudo isso, complementado
pelo atendimento familiar, que proporciona aos hóspedes, momentos de
inteira satisfação, tanto no tratamento pessoal, quanto nas acomodações
Av. das Hortênsias, 680 - Centro
confortáveis.
Cep: 95670-000 - Gramado/RS
Fones: (54) 3286-4716 / 3295-1830 /
3295-1831
hotelsky@portalserragaucha.com.br
www.hotelsky.com.br
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