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Člověk nemusí cestovat daleko, když dobře je tak blízko

nejlepší golf ● jedinečná alpská střediska
nejúžasnější wellness ● mistrovská gastronomie
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Rakousko: nekonečná
a přitažlivá improvizace...
Vážené čtenářky, vážení čtenáři!
Váháte, kam na dovolenou nebo
prodloužený víkend? Neradi létáte
letadlem? Nemusíte! Do Rakouska
lze dojet autem. Rakousko je s Českem spřízněná země. Nemusíte se
cítit jako v cizím kraji, společnou
historii lze vnímat všude. Navíc tato
země nabízí vše: kouzelné hory,
průzračná jezera, romantické krajiny s výstavními zámky a půvabná
historická města.
Rakousko je přitom tak blízko. Jsou
to naše nejbližší Alpy. Lze sem vyrazit na tři čtyři dny – zahrát si golf,
vyšlápnout na pěknou horskou
túru, využít nabídku nekonečných
cyklistických stezek, prohlédnout
si zajímavá města nebo zasednout
k dobrému jídlu a vínu. V případě
vzdálenější Itálie či Francie to dost
dobře možné není.
Největší výhodou je naprostá svoboda a nezávislost – pojedete-li
do Rakouska autem, můžete totiž
donekonečna improvizovat. Nehrozí Vám dlouhé čekání na letištích
a otravné kontroly jako při cestování do vzdálených destinací. Stačí
se naprosto spontánně rozhodnout,
sednout do auta a vydat se do rakouských Alp nebo k jezerům.
Sezona se blíží, proč nevyrazit právě
do Rakouska? Přichystali jsme Vám
pár tipů, listujte a vybírejte.
Přeji Vám pěkné léto!
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Na sjezdovkách v Adamstalu

gc adamstal

GC ADAMSTAL:
pravá golfová
výzva!

Hra na hřišti v Adamstalu je jedinečný
zážitek, na který hned tak nezapomenete...

Lyžujete? Pak znáte ten pocit:
rozhlédnout se, uchopit pevně hole,
odrazit se a svištět ze svahu dolů.

R

ozjedeme se, první, druhý, třetí
oblouk, kolena a boky vědí, co od
nich očekáváme, razantně se řítíme dolů – tak snadno by to mohlo jít
stále, jako ptákům jejich cvrlikání...

Sjezdovka? Fairway!
À propos ptačí cvrlikání: po jízdě šusem
opouštíme vzpomínky na uplynulou zimu
a vracíme se na fairway. Čtyři jamky na
osmnáctijamkovém hřišti v golfovém

klubu Adamstal máme úspěšně za sebou. Slušně jsme se rozehřáli a naladili:
už příjezd dolnorakouským předhůřím
Alp náš stres úspěšně odboural a teď si
vychutnáváme kouzelnou přírodu, kobercové fairwaye a bezvadně vystříhané
a ošetřené greeny – teprve jeden míček
navždy zmizel v boční vodě na třetí jamce! Křížem krážem posečená louka určuje rytmus, vystupujeme, sestupujeme,
úžasné, zkrátka neustále v jednom kole:
golf je skutečně podobný sjezdu na lyžích
(i když občas jedeme nahoru).

Yin & Yang
Za čtvrtou jamkou míříme na novou část
hřiště – hostitel klubu, bývalé rakouské
eso a mistr světa, závodník rallye Franz
Wittmann, by řekl L3+ a myslel by tím
devadesátistupňovou levou zatáčku, která se musí najet svižně.
Rytmus zůstává nadále přímo ďábelský:
úzká čtyřparovka, která nás podél skal
vede kolem bunkru ke greenu. Pak tříparová šestka s rybníkem u greenu, které
společně vypadají jako Yin & Yang.
Bohužel tentokrát Yin neztělesňuje
vzduch, ale vodu, a je výrazně mohutnější
než Yang, nebe. (Jak dlouho by asi trvalo,
než by se Yin zaplnil golfovými míčky?
Budu vás průběžně informovat.) Fairwaye
jsou tak krásně sestříhané do čtverců, že
si vychutnávám svižný krok a posléze se

i s chutí rozběhnu. Borci z flightu, jeden
po druhém, vznášejí otázku, co že jsem
to dělala za sport… „Jak, dělala, dělám!“
Lyžování ani cyklistiky jsem se přece kvůli
golfu nevzdala...
Pořád se setkávám s názorem, který jsem
dokonce i já už dávno opustila, že golf je
pro „rakváče“, kteří už nemají na dynamické sporty a jen s cigaretkou špacírují
po fairwayích (takové ovšem v Adamstalu nepotkáte).

signature hole
Sedmá pětiparovka, svými 555 metry nejdelší, přímo ztělesňuje vše, na co na hřišti

GC Adamstal
Franz Wittmann:
A-3172 Ramsau bei Hainfeld
Greenfee
po–čt: 80 €, od 14.00 h 65 €
pá–ne, svátky: 95 €, od 14.00 h 80 €
1denní nabídka: 99 €/os. (po–čt)
1 nocleh v klubovně, 1 greenfee na
hřiště Wallerbach, 1 greenfee na hřiště Championship včetně buginy
3denní nabídka: 199 €/os. (po–čt)
3denní nabídka: 239 €/os. (pá–ne)
2 noclehy v klubovně, 1 greenfee na
hřiště Wallerbach, 2 greenfee na
hřiště Championship včetně buginy
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narazíte: z kopce do kopce, dvojitý dogleg
vlevo a vpravo, po stranách srázy... co si
může člověk víc přát, nefalšovaná „signature hole“. Ale zde, v nádherné krajině,
to alespoň mě nevyvede z míry. Příroda
tu hraje přece hlavní roli a my tady nejsme kvůli tomu, abychom zlepšovali, ale
abychom poznali, že golf má opravdu co
nabídnout.

gc adamstal

božské hřiště!
A  jde se na osmičku: tato tříparovka
se moc neliší od ostatních tříparovek.
Všechny jsou dlouhé a vůbec ne jednoduché. Par zase nehrozí...
Devítka je opět důkazem neuvěřitelného
citu pro přírodu irského architekta Jeffa
Howese, který je autorem všech 28 jamek
v Adamstalu. A  ten výhled na horu Unterberg! Kráčím jako v transu. I bag jsem

Championship Course:
Počet jamek: 18 Par: 70
Délka (m): 5919 (bílá), 5604 (žlutá),
5285 (modrá), 5173 (červená), 4414
(oranžová)

Wallerbach:
Počet jamek: 9 Par: 35
Délka (m): 5338 (žlutá), 4952 (modrá), 4608 (červená), 4366 (oranžová)

nechala stát na fairwayi. Všimla jsem si
toho až na greenu, když jsem začala toužit po putteru.
Ve stejném stylu pokračuje druhá nejmladší devítka. Jejího budování se aktivně
zúčastnili špičkoví hráči, kteří zde byli na
mezinárodních turnajích.
Desítka míří do lesa, kde pobudeme až do
třináctky, oficiálně nejsvízelnější jamky.
Tady už pomalu dochází dech. Kdo netrénuje vytrvalost, ztrácí pomalu chuť k pohybu. Nezbývá než se kochat přírodou
a nedat na sobě nic znát. Z posledních sil
zvládáme patnáctku, která je sice krásně
široká, ale pěkně stoupá nahoru a pak pomalu ke klubovně.
Za zmínku stojí určitě i šestnáctka: záludná tříparovka, která už svým názvem „R1
Kehre“ (zatáčka) opět připomíná závodní minulost Franze Wittmanna. Držte se
vlevo, vpravo je strž!
Pohybu si v Adamstalu užije hráč hodně,
ztracených míčků ještě víc. Vody tu sice
moc není, ale míčky se dokážou dokonale
zašít na všech stráních, svazích, v lesích,
které fairwaye obklopují. V hustém svěžím porostu se hledá marně. Se slzou
v oku vzpomínám na loňské Velikonoce,
kdy se zde zahajovala sezona a svahy byly
ještě holé. Stačilo chvíli počkat, a míček
už odněkud na fairway seskákal. Dnes se
nevrátilo nic. Přestože je hřiště velmi spor-

tovní, málokdo si stěžuje, že je nehratelné.
Především, když při hře cvrlikají ptáci...
Natascha Kames
GOLFCLUB ADAMSTAL
FRANZ WITTMANN
A-3172 Ramsau bei Hainfeld, Austria
www.adamstal.at

3. ročník Česko-slovensko-rakouského turnaje na hřišti Adamstal Franz Wittmann: 2. polovina července 2013
Informace o termínu podají: evarohackova@seznam.cz a natascha.kames@kames-media.at

Rodinný podnik Landgasthof Zum Schüller
nabízí 4 příjemné Mikro-hotely (kapacita max. po 4 osobách)
Hotýlky se nacházejí v klidné poloze na okraji městečka Hainfeld. Hosté mají k dispozici parkoviště,
mohou si zdarma vypůjčit kola a dostanou slevu na greenfee v GC Adamstal ve výši 20 procent.
Setkáte se s námi i v klubové restauraci v Adamstalu,
protože od letošního roku tam pro Vás vaříme!
Wienerstraße 75
3170 Hainfeld
00432764/ 2387

www.zumschueller.eu
schueller.ro@aon.at

Hotel Haginvelt se nachází 10 minut od golfového hřiště v Hainfeldu.
K dispozici je 12 pokojů s příslušenstvím a wifi.
Teplá kuchyně: 11.00–22.00 hod.
otevřeno: úterý–sobota 9:00–24:00 hod.
neděle 9:00–14:00 hod.
Hauptplatz 1
3170 Hainfeld

www.haginvelt.at

Tel: 02764/2465, office@haginvelt.at
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Pracovat na 120 procent je sice záslužné a nikdo nepochybuje o tom, že vás
to zkrátka baví, ale stejně jako pracovní výkon je důležitý také odpočinek.
I dva tři dny víkendu mají velký význam: odreagujete se, přijdete na jiné
myšlenky a můžete získat i nové stimuly pro práci. Máme pro vás skvělý tip:
termální lázně a hotel v Laa an der Thaya.

S

labou hodinku od Brna, kousek za
hranicemi, leží rakouské vinařské
městečko Laa an der Thaya, dnes
známé především jako termální ráj. Lázně byly vybudovány tak, aby vyhovovaly
požadavkům i rodin s dětmi, takže zábavu vašim ratolestem obstarává tobogán,
bublinkové koupele a několik bazénů. Ten
největší má příjemnou teplotu 34 °C,
venku se dá koupat ve třech dalších.
První láká na masážní lehátkové vířivky, barevné světelné paprsky, vodopády
a gejzír, který vám bude masírovat záda.
Další bazén má slanou vodu se 36 °C
a podvodní hudbu. Zaplavat si můžete
také ve sportovním bazénu, který má
i v zimě příjemných 28 °C.
Hotel & Spa Laa****S
Thermenplatz 3 , A-2136
Laa a. d. Thaya
www.therme-laa.at
Velkým zážitkem je návštěva areálu saun
o rozloze 1500 metrů čtverečních. Vyzkoušet tu můžete hradní nebo finskou
saunu, solné a královské parní lázně či
aromatickou saunu. Nenechte si ujít vystoupení zdejšího saunéra, stojí za to.
Kameny polévá vodou s aromatickými
esencemi a pak horký vzduch pomocí
ručníku vhání na osazenstvo sauny.
Kdo chce relaxovat, může vyzkoušet unikátní asijskou odpočívárnu s příjemnou
hudbou. V létě je tu kouzelná prostorná

louka s lehátky pod palmami a beachvolejbalové hřiště.
Aktivní hosté lázní mohou navštívit některou z lekcí aquagymnastiky či pilates
nebo jiná speciální cvičení a vyzkoušet
fitcentrum Vitality FIT.

Thermenhotel & Spa
Pokud se rozhodnete pro delší pobyt,
máte k dispozici čtyřhvězdičkový Thermenhotel & Spa s příjemnou emocionální
architekturou. Lze pocity stavět? Může
být architektura emocionální? Před těmito otázkami stáli profesor Holzbauer
a arch. Vanek. Oba tuto výzvu přijali
a vyjádřili odpočinek, relaxaci, pocit blaha a pohody dřevem, sklem a kamenem.
Koncepce, která se zjevně zdařila.
Do hotelového komplexu je dokonce zakomponován malý potůček, který protéká
mezi oběma částmi areálu. Nad ním se
vznáší 44 metrů dlouhý prosklený „Most
smyslů“, který spojuje vlastní hotelový
trakt s restauracemi s hotelovým wellness
areálem. Přecházíte-li po něm do sousedního traktu, cítíte jemný pohyb celého
stavebního tělesa.

špatným držením těla. Zajímavá je rovněž
myoreflexní terapie, která slouží k odstranění napětí svalů, věčných bolestí zad,
krční páteře a chronických bolestí hlavy.
Myoreflexní teraupeti vám pomohou od
bolestí, aniž byste museli užívat léky. Optimálních účinků dosáhnete při týdenních
a delších pobytech, které doplňují terapie
Vitality Med centra, odpočinek a očista
organismu lehkou stravou a nápoji.

therme laa – Hotel & SPA

Odpočinek jako životní styl

Den pro zdraví – Day MED
Nemáte-li dost času na delší pobyt, vyzkoušejte jednodenní nabídku Day MED
a vychutnejte si termální lázně mnohem

exkluzivněji – přímo v hotelovém lázeňském areálu. Můžete si zvolit některý
z denních programů: Day MED Basis, Day
MED Superior a Day MED Intensiv, které
se individuálně věnují nejen vašemu pohybovému aparátu, ale i návykům zdravého stravování.

Vitality MED Centrum

GourMED

Medicínské centrum Vitality MED má
pro vás připravenou velkou nabídku blahodárných masáží a léčivých procedur,
zaměřených na typické civilizační nemoci. Najdete tu skutečné mistry na léčbu
bolestí zad i krční páteře a na efektivní
odstraňování ztuhlosti svalů způsobené

Ve dvou hotelových restauracích ocení
příznivci dobrého jídla zdravou a chutnou
stravu GourMED, která využívá sezonní
místní produkty v biokvalitě. Zájemci mohou dokonce zvolit cílenou stravu podle
F. X. Mayra, která se koncentruje na detoxikaci organismu a zlepšení metabolismu.
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poysdorf

Golf s ochutnávkou veltlínského
bylo podle návrhu Keitha Prestona vybudované golfové hřiště na celkové rozloze
65 hektarů. Preston se zasloužil o více
než patnáct golfových hřišť v Rakousku,
Česku a Itálii.
Hřiště je umístěné v mírně zvlněné krajině s vinicemi, ovocnými sady a romantickými vinicemi, kam oko dohlédne. Malebná příroda a přirozené přechody mezi
vinicemi, loukami a keřovitým porostem
zvou ke golfové hře i k příjemné rekreační
procházce.
Golfový areál nabízí nejen osmnáctijamkové hřiště Private course (par 71), ale
také čtyřjamkové hřiště Public course
(par 12), kde není třeba registrace, a slušné zázemí pro trénink: zastřešený driving
range a velkorysé cvičné plochy pro putting, pitching a chipping.

Co může být příjemnějšího než být hostem v oblasti, kterou formovalo víno?
Víno zálibně člení krajinu, určuje a ovlivňuje každodenní i roční program
lidí, udržuje tradice a zvyky a stejnou měrou hraje hlavní roli na mnohých
slavnostech a o svátcích, které příjemným způsobem lidi spojují a které lze
skvěle spojit s dovolenou i krátkými výlety. Ať už za kulturou nebo uměním,
ve smyslu kulinářských požitků a v neposlední řadě i za golfem.

R

akouský Poysdorf je oblíbeným cílem českých a hlavně moravských
golfistů. Z Mikulova je to totiž jen
slabá čtvrthodinka a jste na fairwayích
mezi vinicemi. Brňáci už označují Poysdorf jako své blízké hřiště.

ke golfovému hřišti
Už sama cesta do Poysdorfu je kouzelná.
Hned za Brnem se objeví typický obrys
Pálavských vrchů, projedete kolem Mu-

šovských jezer a už je před vámi mikulovský zámek. Za Mikulovem, aniž byste
museli zpomalit, profrčíte bývalou hranicí
kolem opuštěných celnic a za malou chvíli
sjíždíte do Poysdorfu. Napravo od silnice
spatříte fairwaye a odbočku ke golfovému
hřišti Veltlinerland.
Zdá se, jako by Weinviertel byl pro hráče golfu přímo stvořený. V jedinečné,
mírně zvlněné přírodní a vinařské krajině
severního Weinviertlu v okolí Poysdorfu

18jamkové hřiště začíná hned kousek
u klubovny. První jamka stoupá do kopce
a na greenu se otevře krásný pohled do
krajiny. Kam oko pohlédne – samé víno.
Vinice potkáte skoro na polovině jamek,
často lemují fairwaye místo roughů. Jsou
to ovšem nejen vinice, které oddělují jamky, ale i spousta starých stromů, které
tvoří aleje a v létě vytvářejí příjemný stín.

Z 18. jamky na veltlínské
Z odpaliště 18. jamky, které je na nejvyšším místě na kopci, je vidět celý Poysdorf,
jeho vinice s vinařskými uličkami a vinnými sklípky a samozřejmě klubovna a hotel Veltlín, kde čeká, jak název napovídá,
skvělé Veltlínské zelené a skvělá kuchyně
v útulné restauraci Gaudium Vini. Symbióza „Golf & víno“ je tu naprosto dokonalá.
Golfclub Veltlinerland Poysdorf
2170 Poysdorf
www.golf-veltlinerland.com
info@golf-veltlinerland.at
Tel.: +43 2552/20272
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DIAMOND
COUNTRY CLUB:
již podruhé
nejlepší rakouské
hřiště roku!

„Naším cílem je nabídnout golfistům blízko Vídně moderní golfový resort
s pestrou paletou aktivit pro volný čas. Prezentujeme se jako klub pro
všechny golfisty,“ vysvětluje svou strategii prezident klubu Christian Guzy.

K

dyž se investor Christian Guzy vrhl
do záchrany povodní poničeného
golfového hřiště nedaleko vesnice
Atzenbrugg na západ od Vídně, nikdo nečekal, co dokáže. Netrvalo dlouho a převzal od GC Fontana pořadatelství turnaje
evropské PGA Austria Open. Dnes už
mu tato investice přináší ovoce. Turnaj
byl úspěšný a zachránil Rakousku pořadatelství i pro následující roky. Letos se tu
6. června sjedou golfové hvězdy už potřetí.

Diamond Country Club
3452 Atzenbrugg
www.countryclub.at
stavila brzy: v roce 2011 byl Diamond
Course poprvé vyhlášen nejlepším rakouským hřištěm roku a v minulém roce
se vyznamenání opakovalo. Diamond
Course je par 72, dlouhý 6753 metrů.
Mladší hřiště Diamond Country Course je
jednodušší, romantické a nemá tolik vodních překážek jako Diamond Course. Je
ideální i pro začátečníky nebo pro hráče,
kteří si chtějí odpočinout a jen si vychutnat krásnou okolní přírodu. Na obou hřištích se můžete pohybovat i na vozících
Segway.

Diamond country club

Dolnorakouské skvosty

ce je otevřená denně a vaří tu až do devíti
večer. Na hřišti nechybí ani malý luxusní
hotýlek s „TeeRooms“ s deseti dvoulůžkovými pokoji a několika apartmány. Internet v celém objektu je samozřejmostí.

... a to okolí
Nenechte se zmást všudypřítomnou zakonzervovanou atomovou elektrárnou,
která tu každého při příjezdu zaskočí.
Jedna z nejslavnějších rakouských turistických oblasti Wachau je opravdu za
rohem. Kombinace krásna v tomto údolí
je vážně nedostižná: řeka si tu po miliony
let proráží cestu bílými skalami, na nichž
roste skvělý veltlín, zdejší král. Jedním ze
symbolů je Dürnstein, doslova vlepený
mezi skály a Dunaj. Díky mnoha vinotékám je to ideální místo, kam vyrazit po
partičce golfu.

... víc než jídlo a pití
Resort se může pochlubit perfektním
zázemím. Nejen skvělá restaurace, ale
i nový Diamond Boathouse s obrovskou
terasou se starají o blaho hostů. Restaura-

Dvě 18jamková hřiště
Starší a náročnější hřiště Diamond Course je něco mezi parkovým a jezerním
hřištěm. Původní design Jeremyho Perna
byl několikrát měněn. Na úpravě 8. jamky
činorodě spolupracoval dokonce Miguel
Angel Jiménez. Zasloužená sláva se do-

ceny greenfee:
Diamond Course: po–čt 225 €/flight,
pá–ne a svátky 285 €/flight
Diamond Course za osobu:
po–čt 75 €, pá–ne a svátky 95 €
Country Course: 40 €

Svou hru můžete zlepšit pomocí analýzy
speciálním golfovým radarem Trackman
v Diamond Golf Academy.
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INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel**** chaletdorf böhmerwald

Prvotřídní relax v Böhmerwaldu
Jako nikdy dosud se v hornorakouském
Mühlviertelu podařilo dokonale spojit
přírodní zážitky a útulný luxus! Není
to dlouho, co se na obrovské mýtině
uprostřed divokých lesů Böhmerwaldu,
kolem romantického jezírka objevilo
jedenáct kouzelných chat a malý hotel,
dělající dojem, jako by tu byly odjakživa.
Obrovské prosklené plochy odrážejí
nejen nebe, ale vtahují přírodu dovnitř.

K

do touží dobít baterky v nedotčené
přírodě, zasportovat si nebo jen relaxovat, je zde na správné adrese.
V jedenácti luxusně vybavených chatách
najdou sportovci, dobrodruhové a požitkáři každé věkové kategorie vše, po čem
srdce touží. Už při vstupu do chaty vyvolá
nádherná vůně limbového dřeva neuvěřitelný pocit pohody a zažene okamžitě
myšlenky na všední dny.

dokonalý design
Designová koncepce chatek (max. pro
pět osob) dokonale zapadá do prostředí.
Zdařilé dřevěné fasády uprostřed lesní
přírody jsou skutečnou pastvou pro oko.
Nezapomenutelnou útulnost jistí exkluzivní vybavení v moderním rustikálním
stylu: šikovné střídání druhů dřeva a tradiční textilie jako loden a len. Použití hliněných omítek v interiérech navíc uvnitř
chat zajišťuje rovnovážné klima.
Otevřený krb kouzlí příjemné teplo a romantickou náladu. Hosté, kteří provozují
více sportů, ocení velkorysé prostory pro

INNs HOLZ Natur
– & Vitalhotel****
Kdo dává přednost hotelu, nebude zklamaný. V INNs HOLZ Natur- & Vitalhotelu**** najde 27 špičkově vybavených
pokojů. I  zde hraje prim dřevo a harmonicky sladěný elegantní vzhled s přírodními materiály a účelně řešenými dispozicemi. Velké wellness centrum mohou
samozřejmě navštívit i ti, kterým nestačí
finská sauna v chatě. Je zde k dispozici
rovněž parní lázeň, infračervená kabina,
sauna, vířivky venku i uvnitř a masážní
a kosmetické oddělení. Restaurace v hotelu podává místní speciality v moderním
lehkém pojetí.

Wellness lázeň...

Golf v Böhmerwaldu

sportovní vybavení. I v létě vyhřívané jezírko a idylická louka jsou zárukou skvělého odpočinku.
Další klenot je koupelna s volně stojící
vanou a vlastní finskou saunou, ze které
lze vyjít ven na prostornou terasu. Komu
se nechce večer do restaurace, zavolá na
recepci, a opulentní večeře je servírována
přímo na terase nebo u krbu v jídelně.
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V okruhu 40 km od resortu se nachází
7 špičkových hřišť. Jedno z nich je Golfclub Böhmerwald, které nabízí jedno
osmnáctijamkové hřiště Championship
a devítijamkové hřiště Panorama Course.
Mistrovské hřiště na vysoké mezinárodní
úrovni lze jen těžko popsat: musí se zažít.
V nádherné krajině jsou jamky neuvěřitelně důmyslně nasázené do krajiny, neopakují se a vodní i písečné překážky jsou
velkými výzvami.
Devítijamkové hřitě Panorama Course
je ideální tréninkové hřiště pro krátkou,
přesnou hru. Nerozčílí začátečníky a profíky nadchne.

... obývací pokoj s krbem...

INNs HOLZ Hotel & Chaletdorf
Schöneben 10, A-4161 Ulrichsberg
info@innsholz.at, www.innsholz.at
... a ložnice z limbového dřeva v chatě

Zell am See
– v zajetí hor, jezera a ledovce
Léto v Zell am See a na Kaprunu,
to jsou typicky rakouské prožitky
s nedostižnou atmosférou.
Region se středisky Zell am See
a Kaprun, který patří mezi regiony
s nejpropracovanější organizací
rekreačních a sportovních aktivit,
patří k jednomu z největších
magnetů Alp.

Vysokohorská turistika
Kdo chce obzvláště intenzivně zažít horský svět Alp, vyráží na vysokohorské túry.
Nachází se zde kolem 400 kilometrů
turistických stezek, které vedou od jezera Zeller See do nejkrásnějších alpských
míst. K nejoblíbenějším výletním místům
patří bezpochyby vrchol Kitzsteinhornu.
Až do nadmořské výšky 2600 metrů vedou perfektně vybudované stezky, které
lze zvládnout bez vysokohorského vybavení. Až na posledních 800 metrů je
použití stoupacích želez a lana nutností.
Posezení na panoramatické terase vrcholové stanice lanovky zprostředkuje nezapomenutelný výhled na okolní vrcholy
Alp. Při krásném počasí lze vidět celkem
třicet třítisícovek.

Na kole kolem jezera
Kolem Zell am See se nachází velké
množství cyklistických stezek a stezek
pro mountainbiking. Velmi oblíbená je
Taurská cyklistická stezka Tauernweg.
Celková délka cyklistický stezek regionu
činí 240 kilometrů. Pro mountainbikery
lze doporučit trať z vrcholu Maiskogel
nad Zell am See, rovněž v Kaprunu se
freestyleři mohou vyřádit. Rekreační cyklisté mohou zvolit elektrokolo. Se svými
25 půjčovnami E-biků patří Zell am See
k největším oblastem s nabídkou elektrokol v Rakousku.

zell am see

R

egion Zell am See-Kaprun, který
se nachází uprostřed salcburských
Alp, na úpatí Národního parku Vysoké Taury a nedaleko Großglockneru,
patří k nejaktraktivnějším rakouským destinacím. V zimě láká hosty okouzlující
zimní krajina a v létě osvěžující alpské
jezero a bezprostřední blízkost ledovce
Kitzsteinhorn. Nabídka zimních i letních
aktivit je tak bohatá, že si vybere každý.

tích v Zell am See. Kouzelný golfový areál golfového klubu Zell am See – Kaprun
se nachází na rovinatém, parku podobném terénu v obrovském údolí Salzachtal. Obě hřiště byla vybudována podle
návrhu legendárního architekta Donalda
Harradina. Obě hřiště – starší a jednodušší Kitzsteinhorn a sesterské hřiště
Schmittenhöhe – začínají u velkoryse
koncipované klubovny. Během celé hry se
hráči mohou kochat výhledem na ledovec Kitzsteinhorn nebo na ostatní vrcholy
Vysokých Taur. Jednotlivé jamky se vinou
prostorným údolím, fairwaye jsou široké
a roughy husté, tu a tam biotopy a malá
kouzelná jezírka, která je nutno přehodit, nebo doglegy, které blokují výhled
na greeny. Hřiště mají mnoho přírodních
potůčků a spoustu bunkerů a jiných překážek. Tato vzácná souhra sportovní výzvy a nádherného přírodního panoramatu
okouzlila již mnohé hvězdy mezinárodního formátu, mezi nimi například Greg
Norman, Seve Ballesteros a Bernhard

Langer. Svými 66 údery drží tento elitní
německý golfista ještě rekord hřiště.
A co každého návštěvníka nadchne nejvíc – v letních měsících zde pravidelně
pofukuje chladný větřík, při kterém hráč
zachová studenou hlavu i při té nejžhavější hře. Partnerské hotely nabízejí slevu 25 procent na greenfee.

... a to jezero
V horkých letních dnech je jezero Zell
am See pravou oázou skvělého osvěžení. Jeden den na břehu jezera s kvalitou
pitné vody a čerstvý vzduch dodají novou
energii. Jezero Zeller See patří skutečně k
nejčistším v Evropě. Čtyři velké pláže jsou
v provozu od června do září a nabízejí
jemný písek, obrovské skluzavky, vyjížďky
na vodních lyžích či surfech.
Klidnější vodní radovánky slibují šlapací
kola nebo loďky a nechybějí tu ani velké
výletní lodě, s nimiž se dá podniknout pohodlný výlet po celém jezeře.
www.zellamsee-kaprun.com

Golf
Ti, kteří dávají přednost šťavnatým greenům, najdou prvotřídní podmínky na dvou
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Best of Burgenland – stegersbach

Stegersbach:
ráj (nejen) pro golfisty

Podle hesla: „Proč se zdržovat s kováříčkem...“ nechávám se zasvětit
do tajů golfu u kováře – v největším golfovém resortu Rakouska Reiters
Golfschaukel Stegersbach-Lafnitztal.

K

ousek pod loukou, kterou nešikovně rozrývám holí č. 9, tu před lety
z vrtu, ve kterém společnost OMV
doufala najít naftu, vytryskla termální
voda. Vesničce zapomenuté kdesi v tehdy
chudém Burgenlandu tak ze země začala
proudit turistická budoucnost. Vznikly
termální lázně, kolem nich vyrostly hotely
a v okolních lesích, sadech a kolem všudypřítomných vinic se na ploše 190 hektarů rozprostřela „golfová houpačka“: dvě
osmnáctijamková hřiště, jedno devítijamkové a pětijamkový Fun Course.

sport pro nadšence
Nasedáme do vozíků, ale daleko se nesvezeme. Richard, jeden z trenérů zdejší Simon Tarr Golf Academy, velí zaparkovat.
Bereme si od něj hole, míčky a jdeme na
to. Richard by mohl o golfu mluvit hodiny,
důležité je ale toto: propadnete mu, když
se vám podaří odpálit první míče. Golf sebere hodně času – trénovat je nutné dvakrát týdně. Po dvou letech možná začnete
být se svou hrou spokojení. A co získáte?
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Koníčka, kterého lze sedlat do pozdního
věku, kondici, protože golf, i když to nevypadá, je fyzicky náročný, a společnost
stejně posedlých lidí. Je to málo? „Neznám krásnější pocit, než když se trefíte
do míčku a on letí přesně tak, jak chcete,
a tam, kam chcete,“ říká Richard.
Je jasné, že tuto sofistikovanou radost
nikdy nepoznám. Z padesáti míčků, které jsem se snažila odpálit, odletěly aspoň
pár metrů správným směrem jen dva.
Někteří kolegové kolem nás jsou o dost
úspěšnější, a Mirku, která ale už pár jamek odehrála, dokonce trenér prohlašuje
za výrazný talent.

Nejen golf...
Já ovšem sport anglických gentlemanů
a ladies raději měním za bicykl – v bezprostředním okolí je čtrnáct cyklostezek
vtipně propojených s kulinářskými požitky. Volíme jednu kratší trasu se zastávkou
na sklínku zdejšího typického, takzvaně liščího vína, vzniklého z révy křížené
s americkou révou liščí (Vitis labrusca).

Uhudler se mu říká prý proto, že místní
muži po jeho nestřídmé konzumaci huhlali jako sovy. Je trochu kysele trpké, ale
chutná mi. Přesto zůstávám jen u jedné
skleničky. Čeká nás totiž ještě hlavní lákadlo Stegersbachu – termální lázně Reiters Familientherme. Bazény, skluzavky,
proudy, vířivky, sauny… A  hlavně zdejší
„tekuté zlato“, možná výnosnější než ta
nenalezená nafta, totiž 35 °C teplá léčivá
voda. A tu si na rozdíl od golfu chci opravdu užít.

neodolatelné kvarteto
Nabídku skvělé dovolené zajišťují nejen
golfová hřiště a termální lázně, ale i 26 vynikajících vinařů a čtyři špičkové wellness
hotely. Každý z nich nabízí jen to nejlepší,
aby se dovolená v jedné z nejmodernějších
wellness destinací v Evropě stala pro každého hosta skutečně nezapomenutelnou.

Falkensteiner Balance
Resort Stegersbach
Pětihvězdičkový hotel osloví svou nádhernou polohou a architekturou, jedinečným designem celého interiéru a velkoryse pojatým wellness areálem. Hotel
je umístěný na hřebeni svahu uprostřed
zalesněné krajiny. Obrovské prosklené
plochy v celém hotelu vtahují přírodu doslova dovnitř, což vytváří nezaměnitelnou
atmosféru. Ke skvělému relaxačnímu zážitku přispívá i rozsáhlá, terasovitě uspořádaná zahrada, která zajišťuje naprosté
soukromí při odpočinku.
www.falkensteiner.com

Hotel & Spa Larimar
– jak natankovat energii
Čtyřhvězdičkový Hotel Larimar zaujme
příjemnou ekologickou architekturou,
středomořskou atmosférou a neuvěřitelnou nabídkou procedur ve vlastních
termálních lázních. Hotel byl postavený
podle tradiční teorie zlatého řezu (sectio
aurea) ve tvaru vejce, což unavenému
rekreantovi zprostředkuje pocit bezpečí
a pohody.
„U nás host opravdu natankuje energii,“
tvrdí průkopník wellness filozofie Johann
Haberl o velkorysém wellness areálu
o rozloze 4000 m2. Pravidelně se tu věnují například zdravému spánku, ajurvédě a tradiční čínské medicíně. K nabírání
energie patří i dobré jídlo, ostatně Larimar jako první burgenlandský hotel obdržel takzvanou „zelenou čepici“ neboli
ocenění za biologickou stravu, která je
lehká a chutná skvěle.
www.larimarhotel.at

Thermenhotel PuchasPlus

Reiters Allegria Hotel

Thermenhotel PuchasPlus nadchne promyšleným programem „jak se odlišit od
ostatních“. Zdravý životní styl je zde téma
č. 1. Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti termálních lázní Therme Stegersbach, se kterými je přímo propojený duhovou chodbou. Hýří barvami, přednost
mají žlutá, červená a zelená, tedy barvy
slunce a přírody. Má vlastní terapeutické
centrum, které se koncentruje na preventivní lékařství a problémy pohybového
aparátu.
Jak už název napovídá, hotel má celou
řadu dalších atraktivních „plus“. Majitel
Josef Puchas se rozhodl pro „plus“ pro
hosta: v poskytovaných službách, přístupu zaměstnanců a samozřejmě i v gastronomické nabídce. Sází na pestrost: například „zážitková polopenze“ znamená, že
se večeří každý večer někde jinde. Host je
večer dopraven do jedné z partnerských
vyhlášených restaurací – oblíbený je romantický večer s italskými specialitami,
návštěva vinného sklípku s místními laskominami nebo klasická burgenlandská
hospoda – a po večeři hotel samozřejmě
zajistí transport zpět. Hotel PuchasPlus
má také vlastní půjčovnu kol.
www.puchasplus.at

Hotelový komplex představuje dostupný
luxus pro všechny generace s dokonalými
službami. Architekt se zřejmě inspiroval
rozsáhlou pannonskou krajinou, a stejně
velkoryse pojal design pokojů a suit ve
všech třech částech hotelu Allegria:
1. Residenz v hlavním objektu
2. Village se 6 ubytovacími jednotkami
3. Allegria Family s 80 ubytovacími
jednotkami.

Oddělené ložnice jsou všude samozřejmostí, moderní pohodlný design, teplé
barvy a přírodní materiály poukazují na
vybraný vkus. Všechny pokoje jsou vybavené klimatizací, balkony či terasami.
Zkrátka čtyřhvězdičkový luxus v nejmodernějším provedení. V novém objektu
Allegria Family se nachází vlastní wellness areál s venkovním bazénem Yin-Yang a fitnescentrum Panorama, Svět
dětí a mládeže, caddyroom a  Lobby-Bar.
Delší dovolená i krátkodobý pobyt stojí ve
Stegersbachu opravdu za vyzkoušení.
Eva Hirschová
Další informace na webech:
www.stegersbach.at
www.golfschaukel.at
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Nejlepší poloha:
přece na první jamce!
Hotel je vybavený útulnými pokoji a velmi
příjemným wellness areálem se saunou,
parní lázní, tepidáriem, infračervenou kabinou, vířivkou a soláriem. A když budete
mít chuť zařadit do programu bezgolfový
den, můžete si bezplatně v hotelu vypůjčit horské kolo!

gc radstadt

Cena zahrnuje:
 bohatý snídaňový bufet
 
odpolední domácí koláče a moučníky
 
večerní menu o pěti chodech podle
výběru
 volný vstup do wellness areálu
 
volný vstup na cvičné greeny a driving
range
 33procentní sleva na greenfee

Radstadt je půvabné městečko na hranici mezi dvěma rakouskými
spolkovými zeměmi – Salcburskem a Štýrskem. Známé je nejen jako
lyžařské středisko, ale i jako oblíbený cíl golfistů. A mají tu velkou atrakci:
na odpaliště 12. jamky se jede kabinkovou lanovkou Birdie Jet!

H

řiště GC Radstadt je kouzelně
zasazené ve slunečném údolí
Ennstal s úžasnými výhledy na
vrcholy pohoří Dachstein. Je naprosto přirozené, žádné krkolomné zásahy.
Hřiště je celkem náročné, střídají se tu
rovinaté jamky a jamky ve svazích, které
Familie Stiegler
RömerStrasse 18
5550 Radstadt
www.roemer.at
vyžadují slušnou kondici. Výstup na odpaliště 12. jamky, která je skutečně strmá a 250 metrů dlouhá, vám však ušetří

Cena zahrnuje:
• 7 noclehů se skvělou stravou
• neomezený počet greenfee na hřišti
GC Radstadt
od 749 € za osobu ve dvoulůžkovém
pokoji

Golf-Alpin-Paket
Cena zahrnuje:
• 3 nebo 4 noclehy se skvělou stravou
(čt–ne nebo ne–čt)
• Golf-Alpin-Pass se 3 greenfee
od 389 € za osobu ve dvoulůžkovém
pokoji
kabinková lanovka Birdie Jet, která tu
– pouze pro hráče – jezdí každý den.
Jedinečný servis, který nemá v Evropě
obdoby!

Hotel Zum Jungen Römer
Co dále hovoří pro návštěvu hřiště v Radstadtu, je rodinný čtyřhvězdičkový hotel
Zum Jungen Römer přímo u první jamky,
který se od začátku května až do prvního
sněhu specializuje na návštěvy golfistů
a dělá jim opravdu pomyšlení. Díky skvělé
poloze hotelu lze z terasy pohodlně pozorovat dění na devítijamkovém hřišti a na
cvičných greenech.
Hotel Zum Jungen Römer je jedním ze
zakladatelů golfového hřiště a jeho hosté mají na hřišti GC Radstadt velkorysou
33procentní slevu na greenfee. Na ostatních hřištích, která se nacházejí v bezprostřední blízkosti (GC Radstadt Tauerngolf,
Dachstein Tauern GCC, GC Goldegg, GC
Lungau a Golf & Countryclub Pichlarn),
mají hoteloví hosté rovněž slevy.
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Golf Unlimited
„HrAjte podle chuti“

Těšíme se na Vaši návštěvu!

zí v evropské přírodní chráněné oblasti
„Natura 2000“. Další prvenství: hřiště je
nejrovinatějším hřištěm v Alpách!
www.glcennstal.at

GC Radstadt
Kabinková lanovka „Birdie Jet“, jedinečný
zážitek, který na golfovém hřišti nemá
obdoby, umožní nejvýše umístěný odpal
v tomto golfovém regionu – a k tomu nádherný výhled (více na předchozí straně).
www.radstadtgolf.at

GCC Dachstein-Tauern

Pět špičkových golfových klubů se spojilo a nabízí pět prvotřídních zážitků
– to je golfové safari „Schladming-Dachstein Golfsafari“. Všechna hřiště
se nacházejí v krásné klidné alpské krajině, která je jako stvořená k tomu,
aby si člověk zahrál golf v nádherném prostředí, získal odstup od hektiky
všedních dnů a odpočinul si.

K

aždé hřiště je jiné, něčím osobité.
Každý si vybere! A  nejen golfová
hřiště se spojila, cestu k nim našly
i hotely. 37 partnerských hotelů nabízí
špičkové balíčky s excelentními výhodami. Všechna golfová zařízení akceptují
golfové karty Golf Alpin Card a Steiermark Golf Card.

GLC Ennstal-WeiSSenbach
Golfclub Ennstal-Weissenbach byl založen v roce 1977, a patří tak k nejstarším
v Rakousku. V roce 2006 byl důkladně
zmodernizován a přizpůsoben nejaktuálnějším požadavkům, aby uspokojil nejen
golfisty, ale i ekology. Nové golfové zařízení je jediné Evropě, které se nachá-

Jedno z nejoblíbenějších alpských hřišť je
bezpochyby Golf & Countryclub Dachstein Tauern, který je pouhé čtyři kilometry vzdálen od městečka Schladming. Patří
nejen k nejkrásnějším, ale i k nejnáročnějším v Rakousku. Když ho Bernhard Langer
navrhoval, pravil: „Mým cílem bylo navrhnout mistrovské hřiště, které bude zážitkem pro hráče každé výkonnostní třídy.“
www.schladming-golf.at

Golfové safari Schladming – Dachstein

5 golfových zážitků
v údolí Ennstal

GCC Schloss Pichlarn
Více o tomto hřišti se dočtete na následující straně.
www.golfpichlarn.at

GC Windischgarsten
„Hole in one“ začíná pro všechny golfisty
na 18. jamce ve Windischgarstenu v krásném prostředí Mrtvého pohoří.
www.gc-windischgarsten.at
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Zámecké radosti
hotel Schloss Pichlarn*****

historického stavebního umění a vytvořil
neobvyklé skleněné konstrukce, pavilony
a vyhlídkové terasy, díky nimž intenzivně
cítíte blízký kontakt s přírodou. Historické
zámecké klenby, asijský purismus a západní moderna si tu překvapivě nekonkurují, ale naopak vytvářejí jeden celek.

Golfový luxus
Golf and Country Club Schloss Pichlarn
se nachází v zámeckém areálu. Jeho osmnáctijamkové mistrovské hřiště před majestátní kulisou horského masívu Grimmingu je přirozeně strukturované, mírně
kopcovité, se starým porostem, který zajišťuje příjemný stín.
Hřiště s parem 72 je ze žlutých odpališť
6158 metrů dlouhé a do malebného alpského prostředí ho citlivě zasadil anglický
golfový architekt Donald Harradine. „Vyřádil“ se hlavně na druhé devítce. Lesní
průseky, stoupání nahoru a prudké sešu-

Knížata, která kdysi žila na zámku Pichlarn v rakouském Štýrsku, asi
netušila, jak všelijak si člověk může zpříjemnit život. Tu a tam nějaký ten
lov zvěře v okolních lesích nebo plesy a hodování určitě k jejich zdraví
nepřispěly tolik jako dnešní náplň pětihvězdičkového hotelu Schloss
Pichlarn***** s velkým golfovým hřištěm a lázeňským areálem.

K

rásná klidná alpská krajina je jako
stvořená k tomu, aby člověk získal odstup od hektiky všedních
dnů, aby si odpočinul a odreagoval se. Ať
v historickém ambiente zámku samotného nebo na golfovém hřišti, tenisových
kurtech či ve wellness areálu – decentní
dokonalost lze vnímat na každém kroku.

Schloss Pichlarn*****
– království v každé podobě
Dnes se zámek Pichlarn prezentuje jako
jeden z nejkrásnějších hotelových komplexů v Evropě. Jeho nejstarší část, která
obklopuje vchod do hotelu, je více než
900 let stará a velmi citlivě doplněná
novými přístavbami. Historické salony,
stylové restaurace a vzácný interiér zprostředkovávají neobyčejnou atmosféru
pro skutečné požitkáře, kteří hledají něco
zvláštního. Nesčetněkrát vyznamenaná
zámecká kuchyně okouzlí i ty nejnáročnější. A  ti, kteří dbají na štíhlou linii, nebudou frustrováni, protože zde na ně čeká
14       BEST OF AUSTRIA

„Feel Well Dinner“ – gastronomické umění na nejvyšší úrovni, a přitom se snesitelným množstvím kalorií. Zkrátka královské
stolování par excellence.

Grand Spa
Grandiózní areál Grand Spa inspirovaný
císařským palácem v japonském Kjótu je
koncipován tak, aby se ze všech jeho částí otevíraly výhledy do okolní přírody – na
hvězdné nebe, golfové hřiště a zalesněné
hory. Architekt využil prvky japonského

py dolů. Opravdovou lahůdkou je jamka
č. 12, par 5, 446 m. Zahrát tady dvouciferný výsledek není žádné „umění“. Sklenice kvasnicového piva a talíř skvělé dýňové polévky v kouzelné restauraci nad
18. jamkou vám však dají na případné
útrapy rychle zapomenout.
www.pichlarn.at

Golf na úpatí Kreischbergu
Mezi štýrským lyžařským střediskem
Kreischberg a městečkem Murau
se nachází osmnáctijamkové golfové
hřiště GC Murau-Kreischberg. Přestože
zde toto hřiště bylo vybudováno
teprve před sedmi lety, člověk má
pocit, jako by dokonale udržované
fairwaye a greeny byly kolem řeky
Mur odjakživa.

kreischberg

N

aším zadáním pro designéra golfového hřiště bylo, aby nám vyprojektoval férové hřiště,“ vypráví
manažer hřiště Karl Fussi, který v zimě
řídí nedaleké lyžařské středisko a v létě
přesedlává na golf. A hned vysvětluje, co
pod pojmem férové hřiště rozumí: „Chtěli
jsme hřiště, které bude sice náročné, takže si ho s chutí zahrají dobří a zkušení hráči, ale které neodradí ani začátečníky.“

Dění na hřišti lze pozorovat z terasy klubovny GC Murau

Úchvatná scenérie
Hřiště začíná výstupem do blízkého lesa,
takřka pravoúhlý dogleg – kdo nehraje
přesně, green netrefí. První tři jamky jsou
snad nejnáročnější, ale i nejkrásnější. Kdo
zná hřiště v Adamstalu, tak mu je tyto tři
jamky okamžitě připomenou. Úzké fairwaye, rokle, kopcovitý terén... ale Adamstal zde třetí jamkou končí a dál už se jde
po rovině v přehledném terénu.
Další překážky jsou už jen přehledná jezírka, potok a hodně bunkerů, kde musíte
riskovat nebo je elegantně obejít. Hřiště
je velké kolem šedesáti hektarů a kromě
prvních tří jamek je rovinaté. Scenérie
kolem je úchvatná v každém ročním období. Prudké svahy s domky a farmami
na okolních stráních, lesy a louky, na kterých se pase dobytek... Zkrátka golfová
romantika na jedničku. Největší problém
pro začátečníka je probojovat se přes tři

jezírka, přičemž poslední green se objeví na ostrově uprostřed jednoho z nich,
přímo před terasou útulné klubovny, kde
v létě vysedávají nejen golfisté, ale i turisté a cyklisté, protože cyklistická stezka
vede kolem hřiště. Když se vám povede
rána a míček neskončí ve vodě, srdečně
vám zatleskají.

Pěknou hru ve světě dřeva!
Golfové hřiště Murau–Kreischberg leží
uprostřed „Světa dřeva Murau“ a dřevo
tu opravdu hraje prvořadou roli. Dřevěné
palisády lemují rybníčky, ohraničují greeny a bunkery, prastará charakteristická
salaš slouží jako halfway station, tři sta
let starý selský dům byl revitalizován na
stanici pro greenkeepery a přirozeně celý
systém značení na hřišti je ze dřeva.

Tipy pro
golfovou dovolenou
20 partnerských hotelů ve všech cenových kategoriích golfového klubu nabízí
zajímavé golfové balíčky a golfovou kartu Steiermark Golfcard, kterou lze použít
v mnoha štýrských golfových klubech
(Lungau, Radstadt St. Veit-Längsee).
Karta nabízí tři nebo pět greenfee za zajímavé ceny.
www.murau.at

kreischberg Golfclub
Murau – Kreischberg
Am Golfplatz 1
A- 8861 St. Georgen ob Murau

Pokud se rozhodnete nehrát golf, nebudete litovat, když sednete na kolo!
V pozadí městečko Murau se zámkem knížete Schwarzenberga.

18jamkové hřiště, par 72
délka 6002 m (muži), 4769 m (ženy)
Greenfee: víkend 68 €
všední dny 58 €
www.golf-murau-kreischberg.at
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Turracher Höhe
– prázdninová extraliga

turracher hÖhe

hodinový pěší okruh Drei Seen Weg. Jak
název napovídá, cesta vede kolem tří
místních jezer – kromě hlavního, Turrachsee, budete mít na cestě ještě další dvě:
Černé a Zelené.
Jen mírně náročnější je výstup z Turracher
Höhe na vrchol Schoberriegelu (2208 m),
který je součástí horského hřbetu táhnoucího se směrem k jihovýchodu, tedy
na korutanskou stranu. Asi po půlhodině
výstupu se definitivně dostanete nad hranici lesa a pak už nic nebrání nádherným
výhledům na Nockberge a Karavanky.

Almbutler & Almbutler-Card

Stoupáme autem po horské silnici, která patří mezi nejstrmější veřejné
silnice v celých Alpách, kde stoupání přesahuje místy až 25 procent,
a marně vzpomínáme, kdy jsme naposledy museli při cestě do kopce řadit
na jedničku. Všude kolem nás jsou husté lesy a teprve v nejvyšším bodě
se před námi otevírá pohled, na který se nezapomíná. Jsme na Turracher
Höhe, skrytém pokladu rakouských Alp.

N

ázev Turracher Höhe označuje
obec, alpský průsmyk a široké
sedlo v rakouských Alpách. Stejnojmenné středisko s jezerem Turrach
je rozděleno hranicí mezi dvě spolkové
země: Korutany a Štýrsko. Hranice mezi
oběma zeměmi probíhá napříč středem
jezera.

Horské léto
Horské léto mezi koncem května a listopadem slibuje rozmanitý a pestrý program
v nádherné přírodě: od odpočinkových
horských procházek uprostřed kvetoucí
přírody až po náročné horské túry k vrcholům pohoří Nockberge, horský jogging
a nordic walking na třech značených stez-

kách i výlety na horských kolech. Nechybí
ani letní sáňkařská dráha.
Hlavní devizou Turracher Höhe je ekologická kvalita zdejší krajiny, která je výjimečná i v celorakouském měřítku. Voda
ve zdejších potocích a jezírcích je křišťálově čistá a pohled na šťavnatá rašeliniště
nenechá nikoho na pochybách, že pojmy
jako „znečištění“ nebo „degradace“ tu
jsou dosud neznámé.
Prvotní dojem potvrzuje i názor místních
expertů na turistiku. „Naším cílem není
masový turismus,“ říká Cornelia Brandstätter, vedoucí turistického informačního centra na Turracher Höhe, a pokračuje: „vždyť na Turracher Höhe by se tisíce
turistů ani nevešly. Tím, že jsme do jisté
míry exkluzivní středisko, se k nám hodně hostů vrací každý rok. Vyžadují klid
a pohodu: žádné noční bary ani diskotéky
tu nemáme a ani mít nechceme. A  když
návštěvníci popojdou pár metrů za poslední stavení, ocitnou se v čisté přírodě,
kde zvířata ještě nejsou plachá a kde se
dá voda z potoků bez obav pít. Právě tohle
chceme zachovat."

Od trojice jezer
na holé vrcholy
Krátké seznámení s nenarušenou přírodou na Turracher Höhe nabízí asi dvou16       BEST OF AUSTRIA

Turistický svaz každý rok připravuje bohatý program „Zážitky na horách“. Od
letošního léta můžete na výletě narazit
na místní raritu, „Almbutlera“ – je to sympatický horský pomocník, který se stará
o turisty na Turracher Höhe. Almbutler
organizuje nádherné horské výlety, dokáže poutavě vyprávět o kráse hor a vždy

má při ruce vše, co znavený poutník potřebuje: tu náplast, tu krém na opalování
či něco na posilněnou. Návštěvníci, kteří
jsou ubytovaní v hotelech či apartmánech
na Turracher Höhe, obdrží zážitkovou
kartu Almbutler-Card, která jim mimo
jiné umožní i dopolední bezplatnou jízdu
na horské sáňkařské dráze.
Další informace podá
Tourismusverein Turracher Höhe
www.turracherhoehe.at

hotel hochschober

Hotel Hochschober
– nejlepší rodinná dovolená

Hochschober leží u jezera patřícího rodu Schwarzenbergů.

Hochschober dokáže to, co jiné
hotely ne… Jakmile ho jednou
navštívíte, budete se vracet.
Hochschober je prostě místo
v Rakousku, kam musíte vyrazit!

Ž

e už dlouho sníte o dovolené, kde
si skutečně odpočinete, a přitom
se nebudete pořád muset starat
o zábavu pro své děti? Pak tohle je pro
vás to pravé: v hotelu Hochschober si
s dětmi můžete dopřát túry po Alpách,
vychutnat si nejrůznější bazény a hlavně
koupání ve speciálně vyhřívané části jezera (na 30 °C) a pak – zatímco děti se
baví v dětské vile – vyrazíte na masáže, do
knihovny nebo na romantickou večeři.

Svět vody a dobré pohody
Proslulým se stal hotel Hochschober především svým jedinečným světem vody,

tepla a dobré pohody, který je všem hotelovým hostům volně k dispozici a který je
pro mnohé hlavním magnetem při volbě
dovolené.
Tohle je doslova wellness ráj, ovšem pozor: na rozdíl od většiny obdobných míst,
sem se jezdí i s dětmi! Hotel je jim skvěle přizpůsobený a myslí na ně ve všech
směrech.

venkovní stěně vily dokonce umělá lezecká stěna, která je sedm metrů vysoká.
www.hochschober.at
Foto: Jan Rybář - Amaze.cz

Proč děti milují
Hochschober
Dětská vila je s hotelem propojená zastřešeným skleněným můstkem. V přízemí je
mateřská školka, která má vlastní kuchyni. Jsou tady zároveň i jesličky, takže není
problém zde nechat i ty nejmenší.
Starší děti dostaly v dětské vile horní poschodí, kde byl zřízen klub pro mládež. Je
tady velká televize, nejnovější playstations, internetové terminály, různé hry a na

Ani děti odsud nebudou chtít odjet!

Gourmet-Restaurant Philipp

B

udete-li na Turracher Höhe, ochutnejte špičkovou kuchyni v hotelu
Schlosshotel Seewirt****, která je
proslulá v širokém okolí a v níž vládne
kuchař a syn majitelů Philipp Prodinger.
Philipp sbíral zkušenosti u špičkových kuchařů po celém světě a nyní se v hotelu
koncentruje na inovativní pojetí tradičních pokrmů. Svým uměním fascinuje i ty
nejnáročnější labužníky. V minulém roce
byla jeho restaurace Philipp vyznamenána čepicí podle Gault Millaua.

Schlosshotel Seewirt****
Elke und Richard Prodinger
8864 Turracher Höhe 33
www.schlosshotel-seewirt.at
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Best Wellness Hotels Austria

Best Wellness Hotels Austria
– oázy skvělé pohody

Touha po kráse a přitažlivosti je jasně rozpoznatelný trend naší doby.
Důvodem mimo jiné je bezpochyby skutečnost, že stále více lidí déle hledá
partnera. Průměrný věk uzavírání sňatku se vyšplhal nad třicítku, četnost
výměny partnerů také vzrůstá a rozvodost způsobuje, že se partneři hledají
i později.

R

ostoucí emancipace a stoupající
příjmy žen vedou k zostřenému
konkurenčnímu boji, ve kterém se
dostávají nevzdělaní muži víc a víc do nevýhodné pozice, protože nemohou chybějící tělesnou přitažlivost kompenzovat
příjmy.
Nebezpečí, že bude člověk opuštěn, roste pro obě pohlaví stejně rychle. Proto
se také muži začínají o svůj vzhled starat
a mít nový poměr ke svému tělu.

Wellness pro muže
Wellness pro muže? Ano! Nejen ženy, ale
i muži si zaslouží, aby byli hýčkání. V lázeňských areálech sdružení Best Wellness Hotels Austria je pro ně připravena
nabídka šitá přímo na míru - kromě klasických wellness a beauty procedur na
ně čeká ještě skvělé a zdravé jídlo i široká

Wellness a krása
Krása ve všech svých formách se stává uznávaným kulturním ideálem. Díky
souvislosti s wellness však krása souvisí
i s pohodou: kdo se dobře cítí, vyzařuje krásu, a tak mohou i ti méně krásní
konkurovat. Snaha po kráse tím získává
psychicky-mentální náboj a zvyšuje svůj
sociální stupeň akceptace.
Péče o tělo a duši se tradičně považuje za
doménu žen, ale potřebují ji i příslušníci
opačného pohlaví. Podávat denně špičkové výkony v práci i při sportu a ještě romanticky hýčkat svoji vyvolenou, to stojí
nemálo sil. V Best Wellness hotelech se
lázeňská centra specializují i na wellness
po chlapsku.
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Wellness nejen pro ženy

nabídka sportovních aktivit, při kterých si
odpočinou a naberou nové síly.
Zatímco ženy se naučily jezdit do lázní
za odpočinkem, masážemi a kosmetikou, mužům z podobných míst naskakuje
kopřivka a představují si senilní lázeňské
šviháky klapající hůlkou na kolonádě.
Wellness je však jiná liga a na organismus
působí stejně blahodárně, zvláště dopřáváte-li si ji pravidelně.
Z bleskové ankety, která byla provedena
v rakouských wellness hotelech, vyplynulo, že muže po padesátce „posílají“ na

Více se dozvíte na webových stránkách:
www.bestwellnesshotels.cz

kosmetiku a masáže manželky, muži po
třicítce přicházejí sami. Které jsou nejdůležitější „údržbářské“ práce pro muže?
Nejčastěji si objednávají kosmetické ošetření obličeje, manikúru a pedikúru, peeling celého těla a masáže. Necháváte-li se
hýčkat poprvé, vyzkoušejte masáž a saunový svět, přijeďte s partnerkou na víkend,
poté na prodloužený víkend a pak klidně
s partičkou přátel. Brzy oceníte i kosmetiku a výrobky z čistě alpských zdrojů: oleje
a krémy z arniky, třezalky, měsíčku či med
a propolis pro peeling a jiné.

Den pro manažery
Ve snu objímáte iPad, těžko hledáte pohodlnou pozici na židli a nic vás dlouho
nebaví? Trpíte stresem a před syndromem vyhoření vás zachrání jedině dovolená. Máte pocit, že jste nepostradatelní?
Tři dny vás v práci (možná dokonce rádi)
oželí a vy se v některém z Best Wellness
hotelů proměníte z vynervovaného manažera v kreativního lídra. Stačí pouze koupel s podvodními tryskami, masáže zad,
kosmetické ošetření obličeje a manikúra
a jako balzám na nervy působící rodinné

Das Central – Alpine . Luxury . Life

prostředí a rakouská pohostinnost. Do
morku kostí si odpočinete v kterémkoli ze
sdružení hotelů.
Alpinresort & Spa Übergossene Alm
nabízí balíček Neodolatelný muž, který zahrnuje energetickou masáž celého
těla, depilaci zad a kosmetické ošetření
obličeje. Všechny druhy procedur ani nestihnete vyzkoušet, ale během chvíle na
masážním lehátku pochopíte, že se musíte vrátit. Brzy a na delší dobu. Hýčkání
a rozmazlování je silně návykové a na pohlaví vůbec nezáleží.

BEST WELLNESS HOTELS AUSTRIA
Sdružuje 27 rodinných 4* a 5* wellness
resortů v Rakousku a Jižním Tyrolsku
www.bestwellnesshotels.cz

Nejlepší gastronomické zážitky

V samém srdci údolí Ötztal, uprostřed nedotčené přírody, okouzlí svou jedinečnou
útulnou atmosférou plnou pohody mnohokrát vyznamenaný pětihvězdičkový hotel
„Das Central – Alpine . Luxury . Life“. Tento jediný pětihvězdičkový hotel v Söldenu
s více než čtyřicetiletou tradicí dokonale spojuje ležérní luxus s rodinnou srdečností
a zaručuje dovolenou na nejvyšší úrovni.

P

rotože se v hotelu Central točí vše
kolem požitků, přijde si každý, kdo
miluje skvělé jídlo a pití, skutečně
na své. Šéfkuchař Gottfried Prantl každodenně kouzlí neuvěřitelné dobroty: podává nejen speciality tyrolské kuchyně, ale
i rafinované speciality kuchyně mezinárodní, které doprovázejí vína z legendárního vinného sklepa s více než 30 000

lahvemi ušlechtilého moku. Jeho kuchařská filozofie zní: „Vysoce kvalitní výrobky
připravit nejjednodušším způsobem.“
Jeho umění bylo vyznamenáno dvěma
„věčnými“ kuchařskými čepicemi podle
Gault Millaua „Toque d’Honneur“. Toto
ne právě často udělované vyznamenání
je propůjčováno restauracím, které měly
po dobu 20 let nejméně jednu čepici.

Das Central
Alpine . Luxury . Life
Auweg 3
A-6450 Sölden
Mobil: +43 (0) 5254/22600
www.central-soelden.at

úchvatný wellness areál
V jedinečném světě wellness Venezia přímo v hotelu najdete rozmanité možnosti
pro dokonalou relaxaci. Areál s kouzelnými nástěnými malbami, maurskými
portály a gotickými okny vzbuzuje dojem
města na laguně. Host tu najde četné
sauny, parní lázně, vířivky, zážitkové sprchy a bazény. Můžete se svěřit i do rukou
odborníků, kteří provádějí masáže a nejrůznější procedury ze všech koutů světa.
BEST OF AUSTRIA       19

sporthotel ellmau

Nezapomenutelné odpaly
v tyrolském Ellmau
Máte rádi, když vaši golfovou
dovolenou doplňuje kvalitní
wellness, rakouská pohostinnost
a tyrolský styl? Jestliže ano, pak
si nenechte ujít čtyřhvězdičkový
Sporthotel Ellmau, který se nachází
pár kroků od golfového hřiště, přímo
v centru malebného městečka
Ellmau am Wilden Kaiser. Zde
jsou předpoklady pro perfektní
golfovou dovolenou splněné
na výbornou.

P

římo na úpatí mohutného horského pásma Wilder Kaiser a pod jeho
nejvyšším vrcholem Ellmauer Halt
se táhne zahrada plná jezírek, potůčků,
vzrostlého stromoví a 27 jamek – prvotřídní golfové hřiště Wilder Kaiser, které
patří bezpochyby k nejkrásnějším alpským golfovým destinacím. Tři devítky – Wilder Kaiser, Ellmau a Tirol – lze
navzájem kombinovat a všechny nabízejí neuvěřitelné výhledy na nádherné
horské panoráma. Ovšem to není vše,
v bezprostřední blízkosti se nachází totiž
ještě jedno devítijamkové hřiště Kaisergolf, které je snadnější a přitahuje svými
velkoryse pojatými tréninkovými možnostmi především nesmělé začátečníky.

Sporthotel Ellmau
Díky své pohádkové poloze patří Sporthotel Ellmau k nejoblíbenějším tyrolským
hotelům. Tradiční rodinný hotel v klasickém tyrolském stylu se nachází na okraji
malebného městečka Ellmau a je pro každý druh dovolené skvěle vybavený. Kdo
nechce trávit veškerý čas jen na golfovém
hřišti, může vyrazit na horskou procházku
či vysokohorskou túru. Ellmau je ideálním
výchozím bodem pro turistické pohodlné
výlety i vysoce náročné horské túry se
zkušenými horskými vůdci.
První jamka se nachází od hotelu pouhých 200 metrů a hoteloví hosté mají
30procentní slevu na greenfee. Na dalším
blízkém hřišti v Kössen, které je vzdálené 20 minut autem, obdrží slevu ve výši
25 procent.

Wellness

Zde si hráč uvědomí, že golf v Alpách nemusí vždy představovat vysokohorskou
turistiku. Fairwaye jsou velkorysé, většinou rovinaté a velmi široké. Kdo má rád
slavná jména, ten se tu dozví, že čestným
členem je fotbalista „Kaiser“ (Císař – jak
ho pyšně Němci nazývají) Franz Beckenbauer.
Golfclub Wilder Kaiser – greenfee 78 €
www.wilder-kaiser.com
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Rozsáhlý wellness areál „Oáza smyslů“
nabízí vše, na co si návštěvník může jen
pomyslet. Po sportovním vyžití jsou pro
relaxaci jako stvořené sauny, aromatické
a solné jeskyně, tepidárium a biosauny.
Nechybí ani parní lázeň a vířivky. Dále je
tu k dispozici krytý i venkovní bazén a rozsáhlá louka s výhledem na horský masiv
Wilder Kaiser. Zájemci si mohou vybrat
mezi klasickými i orientálními masážemi,
ajurvédou, zábaly, shiatsu a celou řadou
dalších procedur. Kosmetické oddělení
nabízí zkrášlovací programy a jednotlivé
Golf Alpin – Sporthotel Ellmau
je členem sdružení Golf Alpin, které
nabízí zajímavé paušální nabídky.

procedury s kosmetikou Maria Galland
a Ligne St. Barth.

Tyrolská
i mezinárodní kuchyně
Večer je možné si vybrat dobroty nejen
ze skvělé tradiční tyrolské kuchyně, ale
také ochutnat speciality moderní lehké
a lahodné mezinárodní gastronomie.
Sporthotel Ellmau in Tirol
Familie Unterlechner
Dorf 50, A-6352 Ellmau
am Wilden Kaiser
www.sporthotel-ellmau.com

Nabídka GOLF–UNLIMITED
4 nebo 7 noclehů
cena: 4 noclehy od 507 € (podle
volby termínu a druhu pokoje)
7 noclehů od 793,50 € (podle volby
termínu a druhu pokoje)
 nápoj na uvítanou
 snídaňový bufet s biokoutkem
 večer menu o 4 chodech
s možností výběru z 5 hlavních jídel
 denně salátový a dezertový bufet
 relaxační golfová masáž (50 min)
 rezervace teetimů a dárek na
startu – svačinka na hřiště
 neomezený počet greenfee během
pobytu v hotelu na hřišti GC Wilder
Kaiser Ellmau
 neomezené používání driving
range včetně golfových míčků
 neomezené použití golfových
vozíků

Alpský golf výhodně
ního roku, může pokračovat i v následující
sezoně, karta platnost neztrácí.
Navíc organizuje Golf Alpin každoročně
v evropských golfových klubech 25–30
turnajů, kde vždy prezentuje celou skupinu a jeden z členských hotelů sdružení.
Do finále, které se na závěr sezony koná
buď v Tyrolsku, nebo v Salcbursku, postupuje nejlepších dvanáct klubů.
Je stále jasnější, že golfové kluby musejí
hledat nové cesty, jak na sebe upozornit.
Přitom stále více platí: „Kreativitu, zkušenost a kontakty nelze ničím nahradit.“
www.golf-alpin.at

Aby mohly golfové kluby a hřiště vycházet přáním a potřebám hráčů
vstříc, často spolupracují a připravují skvělé golfové balíčky. Jedním
takovým ideálním spojením je sdružení GOLF ALPIN – 47 golfových klubů
a 66 hotelů v regionech Tyrolska a Salcburska.

G

olf Alpin nabízí Golf Alpin Card,
jejíž koupě opravňuje držitele hrát
na členských hřištích za zvýhodněné greenfee. Hostům, kteří se ubytují
v partnerském hotelu, pomůže recepce

golf alpin

Golf Alpin Tour

s volbou hřiště a zajistí teetime. Hráč si
může koupit Golf Alpin Card se třemi
nebo pěti greenfee, která ho opravňuje
hrát na zvoleném hřišti po celý týden.
V případě, že kartu nevyužije během prv-
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Horské léto
v hotelu Elisabeth

hotel elisabeth

Horská průvodkyně Lisi vyráží
pravidelně s hosty na výlet
do překrásného horského světa
Kitzbühelských Alp: na náročné túry
vysoko do hor nebo na tematické
výlety, jako jsou návštěva salaše
a seznámení s výrobou sýrů.

K

výletům patří samozřejmě příjemné posezení a ochutnávání tyrolských dobrot, jako jsou špek, sýr
nebo šnaps, při kterém se ztracené síly
opět rychle navrátí. Ty, které zajímá umění výroby sýrů, nadchne výlet do sýrárny
Kasplatzl patřící hotelu Elisabeth. Zde se
vyrábějí nejen vynikající sýry, ale i máslo.

Cyklistické Eldorádo
Milovníky jízdy na kole získají údolní cyklostezky, alpské svahy a vrcholy svými
příjemnými a pohodlnými cyklistickými

výlety i razantními sjezdy. 445 kilometrů tras pro všechny stupně dovedností
a kondice nezklamou nikoho. Nejkrásnější trať pro bikery vede přes Höhenweg
chráněnou přírodní oblastí na úpatí hory
Großer Rettenstein.

Hotel Elisabeth
Rodinný hotel Elisabeth vede již třetí generace, která ctí tradiční tyrolské hodnoty. Uprostřed světa hor v Kitzbühelských
Alpách nabízí nejen neobyčejné pohodlí
a luxus, ale i vlastní selský dvůr a sýrárnu, které dodávají výtečné produkty pro
hotelovou kuchyni. Příroda je nejdůležitější a aktivní program v hotelu to stále
dokazuje.

Relax na třech podlažích
Vitální oáza na ploše 2000 m2 na třech
podlažích představuje symbiózu tradičních materiálů a exkluzivního moderního
vybavení. Výhledy na majestátní vrcholy
hor umožní hostům vypnout a uvolnit
tělo i duši. Hotel Elisabeth kombinuje
aktuální wellness trendy s klasickými
masážemi.
To vše, stejně jako jedinečná kuchyně a prvotřídní servis, umožnilo hotelu
Elisabeth, aby se vyhoupl do první ligy
a stal se čtyřhvězdičkovým hotelem
Superior.
www.hotel-elisabeth-tirol.com

Domácí „kamenná lázeň“ vás zbaví bolesti
Znáte Alpský kamenný olej? V podobě
horké koupele zmírňuje chronické
i akutní bolesti kloubů nebo svalů
a dodnes se jím nejen v Rakousku hojí
také kožní potíže.

H

ustý fosilní olej totiž obsahuje
vysoký podíl organické síry, která
má dvojí hojivý účinek: především
zlepšuje pružnost chrupavek, a tím i po-
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hyblivost kloubů, a navíc dokáže zklidnit
problematickou pokožku (ekzémy, akné,
lupénka apod.).

tradiční terapie z alp
Alpský kamenný olej uznává přírodní
i klasická medicína. Získává se „lisováním“ alpské břidlice, která kdysi tvořila dno
pravěkého moře Tethys v oblasti u dnešního Achensee. Organický olej neobsahuje žádné chemické ani konzervační látky
a mohou ho používat i děti. V laboratořích
se z původní přírodní suroviny vyrábějí termální zábaly, koupelové oleje, krémy, masti, šampony a sprchové gely. A dobrá zpráva – celý alpský sortiment se dá pořídit za
příznivé ceny i na českém e-shopu.

Termální koupel
zmírní revma i stres
Pokud vás bolí celé tělo (artróza,
artritida, křeče, svalová únava...),
dopřejte si domácí termální
lázeň – na jednu vanu rozmíchejte 3 lžíce oleje v horké vodě a na
30 minut se do ní ponořte jako
do léčivých termálů. Procedura
je velmi příjemná i na psychiku,
účinky pocítíte už za pár minut...
K dostání na www.kamenny-olej.cz,
250 ml (5 koupelí) za 282 Kč,
ekonomické balení 1000 ml za 847 Kč.
Léčebná terapie předpokládá obvykle
10 termálních koupelí během 14 dnů.

design s domácí atmosférou. Návštěvníci
se tu na dovolené cítí jako doma. „Našim
hostům nabízíme příjemné prostředí vyzařující exkluzivitu, která nepůsobí přehnaně. To je typické pro koncepci všech
našich resortů Hamacher Privathotels,“
vysvětluje hostitel Werner Hamacher.
Elegantně sladěné barvy, teplé dřevo,
moderní designový nábytek a luxusní
koupelny zprostředkovávají neuvěřitelně
útulnou atmosféru.
Dolomitengolf Suites
A-9906 Lavant bei Lienz/Osttirol
www.dolomitengolf-suites.com

K rozhodnutí strávit golfovou dovolenou ve východním Tyrolsku
motivuje i překrásná horská příroda a přísliby gurmánských zážitků.
Kvetoucí louky, husté jehličnaté lesy, slunce, azurové nebe, v pozadí se tyčící
vrcholy Lienzských Dolomit a pod nimi idylická východotyrolská vesnička Lavant
s bohatou tradicí. Není to dlouho, co tu byl vybudován nový Dolomitengolf Resort
– zážitek nejen pro golfisty, ale i pro gurmety.

V

ýchodní Tyrolsko má vlastní minulost. Je to dáno především jeho
polohou jižně od hlavního alpského hřebene, která je příčinou určité
izolace od Severního Tyrolska. Označení
Východní Tyrolsko je sice známé už od
poloviny 19. století, nicméně teprve po
odstoupení Jižního Tyrolska Itálii podle
ustanovení mírové smlouvy ze St. Germain v září 1919 se stalo toto označení
oficiálním. Hlavním městem se stalo malebné městečko Lienz.

bohatá tradice
Turismus se tu rozvíjel pomaleji a rozvážněji, a proto se zachovalo mnoho slavné
tyrolské kultury v její nejčistší podobě.
Celá řada tyrolských staveb je památkově
chráněna a tyrolské zvyky a obyčeje jsou
pěstovány dodnes. V poslední době přitahuje právě toto zajímavé spojení bohaté
tradice a turistické nabídky Východního

Tyrolska stále více hostů. Díky příjemnému klimatu se tu skvěle daří i golfu.

Nabídka: Golf-Total:
4 noclehy (neděle-čtvrtek) nebo
3 noclehy (čtvrtek-neděle) v Juniorsuite (45 m2) včetně neomezeného
počtu greenfee na hřišti GC Dolomitengolf, velkého snídaňového bufetu,
večerního menu o 4 chodech, kávy,
čaje a minerální vody na pokoji.
Za osobu od 529 €

Dolomitengolf
Se svým 27jamkovým mistrovským hřištěm se Dolomitengolf Resort zařadil velmi rychle mezi nejkrásnější golfová hřiště
v Alpách. „Romantická jezírka lemující
dlouhé jamky, zajímavě zakomponované
a zvlněné greeny vyžadující přesné krátké rány a citlivé puty,“ tak popisuje hřiště
manažer klubu Hermann Unterdünhofer.
Díky možnosti individuálně kombinovat
jednotlivé devítky se tu nabízejí zajímavé
hrací varianty.

oceněná Kuchyně
Zdejší kuchyně byla právem vyznamenaná kuchařskou čepicí podle Gault Millaua. „Náš cíl je uspokojit hosta ve všech
směrech, proto naše hotelová koncepce
oslovuje všechny smysly, tedy i chuťové
buňky. Šéfkuchař Chris Cordts a jeho tým
ve vyhlášené restauraci Vincena připravují s neuvěřitelnou kreativitou speciality
především z místních sezonních zdrojů,“
zdůrazňuje pan Hamacher. Lze tu ochutnat
východotyrolské dobroty, jako jsou taštičky plněné bramborem s cibulkou nebo
mletým masem, zvané Schlipfkrapfen.
Když vysvitne sluníčko, nemá prostorná terasa chybu: po golfu si tu lze nejen
vychutnat skvělá menu, ale i kouzelný
výhled na okolní hřiště s kulisou majestátních vrcholků Dolomit. Za zmínku
stojí i vinotéka, která skrývá neuvěřitelné
poklady.

dolomitengolf resort

Nejen za golfem
do východotyrolských Dolomit

Panorama Badehaus
Komu nestačí pohyb na hřišti, může po
občerstvení v restauraci vyrazit do wellness areálu a zaplavat si ve vyhřívaném
venkovním bazénu. Areál rovněž nabízí
finskou saunu, parní lázeň a biosaunu.

Italský design
s domácí atmosférou
Na více než 100hektarovém areálu byl
ve vzdálenosti pětiparu v minulém roce
zahájen provoz příjemného hotelu Dolomitengolf Suites, který spojuje italský

Východní Tyrolsko:
vrchol gastronomických požitků
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Proč platit plnou cenu, když to jde i jinak ?

Nový katalog FAIRWAY 2 HOTEL 2013 právě vyšel!

K

atalog FAIRWAY 2 HOTEL Vás opravňuje ke hře na vybraných
rakouských, bavorských, italských, slovinských a českých
hřištích za poloviční cenu – respektive dva hráči zaplatí pouze
jedno fee. Všechny vouchery jsou platné do konce roku 2013.

Katalog obsahuje celkem 282 voucherů platných na rakouských,
bavorských, italských, slovinských, maďarských i českých golfových
hřištích, přičemž v každém klubu, který je v katalogu, lze hrát dvakrát.
Dále je součástí katalogu 76 voucherů ve tří-, čtyř- a pětihvězdičkových
hotelech, které fungují na stejném principu: v dvoulůžkovém pokoji
obsazeném dvěma hosty platí za nocleh jen jedna osoba. Samozřejmě
mohou této nabídky využít i negolfisté.
Katalog FAIRWAY 2 HOTEL si můžete objednat na e-mailu:
natascha.kames@kames-media.at a tel.: + 436991 2193783.
Platba předem, po převodu částky 1500 Kč a poštovného 150 Kč
(celkem 1650 Kč) Vám bude katalog zaslán z Rakouska formou
doporučené zásilky.

Golf nad střechami Passau

K

romě již zmíněného Golfparku
Böhmerwald (str. 8) se na tomto
konci Rakouska nachází další zajímavé golfové hřiště GC über den Dächern
von Passau, ze kterého je již vidět krásné
německé město Passau. Zaručuje nejen
pěkný zážitek ze hry, ale také nádherné
výhledy na historické město a okolí.

Na golfu jako na rozhledně!
V letošní sezoně přichází golfový klub
s velkou atrakcí: golfovou zážitkovou věží.
Tak vysoko se odpaliště na hřiště ještě
nenacházelo. Nachází se totiž na střeše

bývalého sila. Vedle jamky č. 7 stála původně sýpka. S podporou Evropské unie
se právě rekonstruuje a rozšiřuje ještě
o jedno patro. Hráč vyjede výtahem nebo
ten sportovnější vyrazí po schodech na
střechu na odpaliště. Ve výšce kolem
šestnácti metrů mu leží kouzelné město tří řek Passau takřka u nohou a všude kolem, kam oko dohlédne, nádherná
příroda. Dříve než hráči – dámy i pánové
z jednoho odpaliště – odpálí přes údolí,
mohou se pokochat nezapomenutelnými
výhledy.
www.golfclub-passau.com

