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OPISNIK FINALIST
“CLIMAHOST”ALPSKI NATEČAJ ZA VARSTVO 
PODNEBJA IN ENERGETSKO UČINKOVITOST 

© Hotel Mondschein

"Hotel Mondschein je od leta 1739 eden najstarejših nočitvenih obratov na Arlbergu 
in v zvezni deželi Predarlsko.
Smučarski hotel s 4 zvezdicami v kraju Stuben am Arlberg se poleg 33 sodobno opremljenih 
hotelskih sob v novi ponudbi Mondschein Chalet ponaš a tudi z 8 ekskluzivnih apartmajev z 
najsodobnejš im udobjem. Različne izbe, bar in vinska klet so š e iz starih časov. Še zmeraj 
imajo starinski pridih in stara lončena peč, odprti kamin ter š kripajoča lesena tla bodo očarala 
tudi vas. Hotelske sobe in kopalnice pa ponujajo že najnovejš e tehnične reš itve, poleg tega 
pa so tudi svetle in funkcionalne. Hotel je opremljen tako, da se v njem zrcali sodobni in 
nežen alpski čar: cemprinov les, hrastov pod, tradicionalne loden tkanine in velika 
panoramska okna. Izvrstna à la carte restavracija »Mondschein' s alte Gaststube« je najboljš 
a izbira za tradicionalno kulinariko, ki jo odlikuje uporaba regionalnih proizvodov." 
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Na kratko o hotelu Mondschein
» Država: Avstrija
» Klasifikacija: smučarski hotel 4 zvezdic
» Grajen: 1739 (prenova 2011, Chalet 2015)
» Število zaposlenih: 25
» Število postelj: 75 (hotel) + 26 (Chalet)
» Število nočitev na leto: 10.281
» Površina: ni podatka
» Vodstvo: Markus Kegele
» Priznanja: Ecolabel (2014), Umweltzeichen 

Tourismus (2014), klimaaktiv – zlati hoteli in 
nočitveni obrati (2014) 

© Hotel Mondschein



Ukrepi za varstvo podnebja
Stavbni ovoj: toplotna sanacija na osnovi energetsko 
učinkovite gradnje z visoko kakovostnimi, ekološkimi 
materiali in optimalno toplotno izolacijo za prihranek pri 
stroških ogrevanja.

Proizvodnja toplote: lesena polena, toplotna črpalka z 
zemeljsko sondo, kondenzacijski kotel na olje, izraba 
odpadne toplote iz velnesa za predgretje pitne in tople 
vode.
Proizvodnja elektrike: zelena elektrika
Osvetljava: LED sistem z avtomatiziranim vklapljanjem 
glede na navzočnost
Hlajenje: hladilniki in zamrzovalniki A+++, brezplačna 
strežba v sobah namesto minibara (»minibar brez 
elektrike«).
Upravljanje z energijo: redna kontrola in analiza porabe 
energije, upravljanje s konicami v porabi, uporaba 
pametnik merilnikov.
Uporaba živil: uporaba BIO-živil in regionalnih proizvodov, 
recikliranje, ločevanje odpadkov.
Mobilnost: možnost polnjenja električnih koles in 
avtomobilov.
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©Alpine Convention

"Prepričani smo, da mora biti ekološ
ko vedenje veliko bolj zabavno, kot 
neekološ ko vedenje. Sicer ne bo 
dovolj ljudi odločalo po trajnostnih 
načelih. Zato smo se potrudili naš  
hotel oblikovati tako, da gost v prvi 
vrsti občuti in doživi udobje, 
privlačnost in užitek. To pa se osnuje 
na premiš ljenem celostnem ekološ 
kem konceptu, ki ga od vseobsežne 
prenove hotela v letu 2011 sedaj 
izvajamo v vseh področjih hotela. Mi 
ekologije in ekonomije ne 
obravnavamo kot nasprotji. Z njuno 
simbiozo ustvarjamo sinergije. Na tak 
način lahko postopamo pametno 

in učinkovito"

Drugo: sistem kartic za 
odklepanje vrat, pri 
katerem se v praznih 
sobah odklopi elektrika, s 
pomočjo » zelene 
vtičnice« se napaja zgolj 
namenska elektrika.


