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 Bohaté dedičstvo
Keď roku 1932 v St. Regis New York odhalili nástennú maľbu The Old King Cole 
od uznávaného umelca Maxfielda Parrisha (jej názov nesie aj hotelový bar), 
stala sa inšpiráciou pre mnohé ďalšie umelecké diela svetového formátu  
umiestnené v hoteloch, ktoré zároveň pôsobia ako galéria.  
Do portfólia St. Regis patrí i unikátna interiérová vôňa. Jej názov Caroline´s Four 
Hundred motivovali opulentné gala večery, ktoré pre americkú smotánku 
organizovala Mrs. Astor. Hlavnú ingredienciu vône tvorí esencia ruže American  
Beauty, obľúbenej Carolininej kvetiny, ktorá zdobila plesové sály. 

ktorú americká spoločnosť poznala pod jednoduchým 
menom Mrs. Astor - aj táto jej naoko jednoduchá „prezývka“ 
naznačuje, akou bola významnou osobnosťou. Pravidelne 
organizovala čajové večierky, polnočné večere a oslavy, kam 
pozývala najbohatších a najvplyvnejších Newyorčanov. Na 
jej oslavách sa neraz stretlo aj 400 hostí a stala sa tak vlastne 
zakladateľkou prvého „zoznamu High Society“ v New 
Yorku. St. Regis sa v 20. storočí stal rešpektovanou značkou a 
synonymom pre absolútnu hoteliersku špičku s vyše 40 hotelmi 
po celom svete. John Jacob Astor IV. sa však tejto slávy nedožil, 
nešťastne zahynul 15. apríla 1912 na palube Titanicu - ako 
najbohatší pasažier tohto luxusného zaoceánskeho parníka. 

Prvý hotel ikonickej značky St. Regis 
otvorili v roku 1904 v New Yorku 
a okamžite sa stal sa miestom 
nevšedného luxusu. A nielen to, 
priniesol i mnohé inovácie, ktoré 
predbehli dobu. Napríklad ako prvý 
hotel zaviedol v každej izbe telefón. 
St. Regis založil John Jacob Astor 
IV., rodený vizionár, ktorý v ňom 

realizoval svoje priekopnícke predstavy a pravidelne sa tu stretával 
so svojimi priateľmi - zástupcami newyorskej smotánky z éry 
zlatého veku. John Jacob bol synom Caroline Astor (1830 - 1908), 
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 St.  Regis
Nič iné nám v živote neprináša viac zážitkov, ako cestovanie. 
Nič iné neprináša viac nezabudnuteľných dojmov, ako 
objavovanie autentických miest, ktoré fascinujú úžasnými 
príbehmi a okrem štandardných vlastností dobrých hotelov 
zaujmú aj svojou históriou, dedičstvom, noblesou a šarmom. 

„Welcome to the best address“
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Inovatívny duch 
V roku 1934 hlavný hotelový barman Fernand Petiot vytvoril originálny 
recept legendárneho koktailu Bloody Mary a zakrátko si našiel množstvo 
fanúšikov. V St. Regis však Krvavú Mary pre istotu premenovali na 
Red Snapper, aby na sofistikovaných hotelových hostí názov koktailu 
nepôsobil príliš drsne. Bloody Mary je dodnes symbolom hotelov St. 
Regis, pričom v každom z nich ho pripravujú a nazývajú trochu inak, 
pridávajúc k pôvodnej receptúre niečo lokálne. Napríklad na Maldivách 
si môžete dožičiť Island Mary, koktail dochutený ingredienciou „kala 
manak salt“ - ide o zvláštny typ soli, resp. prenikavej koreniny typickej 
pre miestnu kuchyňu, ktorá nápoju dodáva nezameniteľnú chuť. 
Okrem koktailu sa však St. Regis preslávil i viacerými osobitými 
rituálmi, ktoré predstavujú „spoločného menovateľa“ každého 
hotela v sieti St. Regis. Napríklad sabráž sa stala súčasťou večerného 
rituálu - či už na bielej pláži pod hviezdami v St. Regis Maldives 
Vommuli Resort na Maldivách, alebo v bare The St. Regis Osaka 
v srdci pulzujúcej japonskej metropoly. Sabráž sa viaže k Napoleonovi 
Bonapartovi, ktorý po každej bitke otvoril fľašu sektu, a to efektným 
odseknutím jej hrdla šabľou. Od neho pochádza aj výrok „Ak vyhráte, 
zaslúžite si šampanské. Ak prehráte, budete ho potrebovať.“
Mrs. Astor by sa možno i v hrobe obracala, keby k St. Regis nepatrila aj 
móda. Tu stačí spomenúť dve mená svetového formátu: módneho návrhára 
Jasona Wu a dizajnérky šperkov Delfiny Delettrez. Diela oboch inšpiruje 
opulentný ligot zlatej éry a štýl jeho kráľovnej, pani Caroline Astor. 

Neopakovateľný servis 
Moderní cestovatelia - či už dovolenkári putujúci za 
zážitkami so svojou rodinou, alebo obchodní cestujúci 
hľadajúci pohodlie aj mimo domova - si okrem uvedených 
unikátnych špecialít potrpia aj na špičkovú lokalitu, svetovú 
kuchyňu, pohodlné izby a prvotriedny servis. Všetko 
toto, ba oveľa viac, hotely St. Regis ponúkajú. Ich azda 

najcharakteristickejšou známkou je legendárny butler service. Butleri 
St. Regis sú hosťom počas pobytu k dispozícii 24 hodín denne, aby sa 
postarali o ich pohodlie a aby každý jeden okamih bol podľa ich predstáv, 
či už ide o starostlivosť o batožinu, ranné noviny, večerný program, lístky 
do divadla, alebo o personalizovaný bar v izbe. Chcete objavovať mesto? 
Stačí vysloviť želanie a hotelové Bentley vám pristavia o niekoľko minút. 
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St. Regis dnes
Po 115 rokoch od založenia 
prvého hotela predstavuje značka 
St. Regis celosvetový symbol 
luxusu a ikonu prvotriedneho 
servisu. Pod touto značkou 
nájdete ultramoderné mestské 
hotely v najväčších svetových 
metropolách - tzv. Glass Houses, 
napríklad v Bangkoku, Tiencine 
(Tianjin), Šen-čene (Shenzhen) 
a iných, tradičné mestské hotely 
v Káhire, Osake, Dauhe, Ríme 
či Florencii, rezorty v najlepších 
lyžiarskych strediskách sveta 
alebo na exotických ostrovoch 
Maurícius, Bali, Bora Bora a 
najnovšie aj Maldivy. Tí, ktorí 
túžia po životnom štýle St. Regis 
a patria medzi vybrané osobnosti 
z high society, si môžu kúpiť 
rezidenciu z prestížnej kolekcie 
na Bermudách, v Abu Dhabi, San 
Franciscu, Mexico City a iných. 
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