best of austria

nejlepší ledovce ● jedinečná alpská střediska
nejúžasnější wellness ● mistrovská gastronomie

Vzhůru na ledovce!
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Rakousko: jako stvořené
pro individuální cestování
Ze zahraničních destinací je mezi
českými lyžaři suverénně nejoblíbenější
Rakousko. Existují pro to pádné důvody:
rakouská střediska jsou blízko, často
blíž než ta domácí, a vybrat si můžete
z více než 20 tisíc kilometrů kvalitních
sjezdovek! Kdo tomu může v Evropě
konkurovat?
Navíc se střediska stále předhánějí a modernizují svou infrastrukturu a vymýšlejí
bohatý program, když neklapne počasí.
Sousedící lyžařské areály se navzájem
propojují důmyslnými systémy lanovek,
aby se nestalo, že by se lyžaři a snowboardisté začali nudit a pokukovali by
po jiných destinacích.
A co je naprosto bezkonkurenční: nezapomíná se na ty, kteří chtějí do hor jen
tak, užít si čerstvého alpského vzduchu,
třeba jen ve venkovní vířivce příjemných
lázní nebo na terase chaty hotelu se
skleničkou zweigeltu – a všude s dechberoucími výhledy na alpské velikány.
Tentokrát bych vám chtěla přiblížít
několik zajímavých lyžařských středisek,
informovat vás, kde lze lyžovat v příštích
dnech, protože na ledovcích se vleky
již rozjíždějí, a současně vás upozornit,
že si můžete skvěle zalyžovat i v méně
známých a nepřeplněných zimních
destinacích.
Ale Rakousko, to nejsou jen Alpy! Stále
větší oblibě se těší wellness pobyty
v termálních lázních v Burgenlandu, které
nabízejí velmi zajímavé doprovodné
programy a neuvěřitelné gastronomické
zážitky.
Ať tedy dáváte přednost černým sjezdovkám nebo freeridu, rodinným lyžařským areálům nebo klidné zimní přírodě
na běžkách, lázeňské dovolené s úžasnými kulinářskými zážitky – o všem se
dočtete na stránkách našeho čerstvého
vydání BEST OF AUSTRIA.
Pěknou dovolenou Vám přeje
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Rettenbach a Tiefenbach
Špičkou „v oboru“ ledovcového lyžování
jsou v rakouských Alpách dva nejznámější ledovce Rettenbach a Tiefenbach, které
se tyčí nad věhlasným střediskem zimních sportů – Söldenem. Jsou propojené
169 metrů dlouhým tunelem, který vede
z jednoho ledovce na druhý v nadmořské
výšce 3240 metrů, a proslavily se mimo
jiné tradičním podzimním zahajováním
Světového poháru mužů a žen.
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Hned 3 třítisícovky
Areálu dominující tři vrcholy „Big 3“
– Schwarze Schneid (3370 m), Tiefenbachkogl (3309 m) a Gaislachkogl
(3058 m) – důmyslně propojené lanovkami a vleky. Můžete je obdivovat z plošin, které vytvořil mnichovský profesor
designu Peter Schuck. Nejpozoruhodnější
stavbou je můstek na vrcholu Tiefenbachkogel, který vyčnívá 25 metrů do volné krajiny a drží ho jen dvě ocelová lana.
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Na ledovcích si můžete zalyžovat pěkně v předstihu!

Mírné i ostré sjezdovky
Sjezdovky na ledovcích Tiefenbach
(3309 m) a Rettenbach pod vrcholem
Schwarze Schneid (3370 m) mají mírný
charakter. Jedinou výjimku představuje
sjezdovka Světového poháru, na které
se letos při zahájení soutěže 27.–28. 10.
setkají nejlepší sjezdařky a sjezdaři světa.
Druhá třítisícovka Gaislachkogl (3058 m)
představuje výzvu pro nejzdatnější a nejnáročnější lyžaře. Domácí ji nazývají „naše
sportovní hora“. Kromě razantních sjezdů
tady přímo pod vrcholem lákají strmé žlaby. A dole v údolí Rettenbachtal, kterým
se táhne ledovcová, jen v létě otevřená
silnice, se nachází „stříbrná sjezdovka“,
homologovaná závodní trať vedoucí až do
střediska.

Foto: Albin Niederstrasser

Hannibal v dubnu 2013
Kvalitní sníh na ledovcích vydrží dlouho
do jara, kdy sezona vrcholí multimediálním spektakulárním představením o Hannibalově přechodu Alp. Kdo se na něj
jednou přijel podívat, rád se vrací: jedná
se o koprodukci střediska Sölden, společnosti Red Bull a umělecké skupiny Lawine
Torrén. Příští představení si nenechte ujít,
koná se 12. dubna 2013.
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T

yrolské ledovce nejsou od nás daleko, a navíc začaly kvůli klimatickým
změnám nebezpečně tát. Nezdá se
vámw, že nastal nejvyšší čas k jejich návštěvě?
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Turracher Höhe: V lůně hedonismu				

Člověk nemusí
cestovat daleko,
když dobře
je tak blízko...

Příjemné teploty, jedinečný rozhled
do dálek z alpských vrcholů,
strhující barvy podzimu, kvalitní
sněhové podmínky a hlavně málo
lidí na sjezdovkách. To všechno
nabízí podzimní lyžování na
ledovcích.

Na vrcholu Tiefenbachkogel

Přímo před očima se vám na tomto místě
objeví nejvyšší vrchol Tyrolska Wildspitze
(3774 m). Na vrcholu Gaislachkogel se
nachází největší terasa: filigránský rondel
s jedinečným výhledem do všech stran.
Grandiózní výhled nabízí také terasa na
vrcholu Schwarze Schneid, kterou najdete 120 metrů nad stanicí lanovky.

Hannibalův přechod Alp - Foto: Isidor Nösig
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Krátký podzimní pobyt
(s nástupem v neděli nebo pondělí):
■ 4 noclehy
■ skvělá polopenze s odpolední
vydatnou svačinou
■ 3denní skipas
■ možnost účastnit se organizované
výpravy na lyže
■ wellness voucher v hodnotě 35 eur
■ vstup do lázní Vitalis Spa

Ceny:

Tam, kde se kouzlo alpských velehor prolíná s luxusní atmosférou, kde lze
zažít pravou tyrolskou srdečnost a poznat impozantní přírodu, se stává
dovolená tím největším požitkem. Pětihvězdičkový hotel Central v ötztalském
Söldenu je zárukou dovolené na nejvyšší úrovni. Nejen kulinářská nabídka,
ale i lázeňský areál získaly od testujících odborníků nejlepší známky.

K

uchyně hotelu Central Spa je známá nejen v Tyrolsku. Šéfkuchař
Gottfried Prantl, rodák z Ötzu,
každodenně kouzlí neuvěřitelné dobroty: podává nejen speciality tyrolské kuchyně, ale i rafinované lahůdky kuchyně
mezinárodní. Jeho filozofie zní: jen vysoce kvalitní výrobky připravit nejjednodušším způsobem. Jeho kulinářské
umění bylo vyznamenané 2 „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. V Rakousku ho dostalo zatím jen deset restau-

rací – a mezi nimi právě restaurace à la
carte „Ötztaler Stube“ v hotelu Central.
A ve zdejším vinném sklípku se nacházejí
pravé poklady: je tu pečlivě uloženo více
než 30 000 láhví ušlechtilého moku z celého světa.

tí může zúčastnit. K dispozici je rovněž
skvěle vybavené fitness centrum.
Hotel Central je špičková adresa nejen
pro aktivní sportovce, ale i pro ty, kteří
se nechají rádi rozmazlovat. Ostatně hotel je členem sítě Best Wellness Hotels
Austria.

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

Hintertux – emoce v bílém
Jediný rakouský ledovec, kde se lyžuje po celý rok, je Hintertux. Nachází
se na konci údolí Zillertal a nabízí daleko víc než lyžování na věčném ledu.
Podzimní lyžařský pobyt se tu dá skvěle spojit s vysokohorskou turistikou
či výlety na kolech.

A

le k ledovci: Důmyslným systémem lanovek se vyhoupnete do
výšky nad tři tisíce metrů a pak,
okouzleni zvláštním stavem beztíže, se jakoby vznášíte nad údolím, v krajině všech
čtyř ročních období. A  vůbec nemusíte
být lyžaři, abyste si to tady užili.
Na terase hotelu Alpenhof
Foto: Albin Niederstrasser
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Jedinečná relaxace
Kabinou se dostanete z parkoviště (ale
jde to i z podzemní garáže) až do výšky

Nabídka platí od 14. 10.
do 23. 11. 2012.

sport i rozmazlování

Wellness & beauty
Vodní svět Venezia nabízí na třech podlažích na ploše 1500 metrů čtverečních
nádherné prostředí pro relaxaci. Masáže
a nejrůznější wellness procedury z celého
světa vám pomohou rychle zapomenout
na stres všedních dnů. Hotel nabízí po celý
týden aktivní sportovní program, kterého
se každý podle svých zájmů a schopnos-

Junior-Suite Enzian 38 m2: 595 €
Suite Margerite 42 m2: 618 €
Suite Feuerlilie 55 m2: 645 €

3250 metrů nad mořem, do nejvýše položené stanice lanovky na skále s velkolepou terasou. Kolem bílá nádhera svahů,
stříbrných štítů Alp, rozhled od Dolomit
až k vrcholu Zugspitze.
Lyžování je báječné. Ráno a dopoledne
bývají sněhové podmínky tak skvělé, že
vás ani nenapadne se zastavit. Polehávání
nejspíš necháte na později, až se po obědě na hodinku uvelebíte v lehátku. Takový
odpočinek nemá chybu…

Hotel Alpenhof****S

Das Central – Alpine . Luxury . Life

Hotel Alpenhof****S
alpská luxusní wellness

Impozantní zážitky
na nejvyšší úrovni

Další zajímavé nabídky najdete na
www.alpenhof.at.

Hintertux je skutečně jediný
ledovec, kde se lyžuje po celý rok.
I v létě je tu k dispozici kolem
osmnácti kilometrů sjezdovek
a v provozu zůstává devět lanovek.

S

nowboardisté mají své „separé“
u vleku Olperer, nazvané Betterpark
Hintertux. Sjezdovky vedoucí napravo od vyhlídkové restaurace Tuxer Fernerhaus v nadmořské výšce 2660 metrů
jsou ale hodně náročné. Ne nadarmo se
té nejkrkolomnější z nich říká Haxenbrecher neboli lamač nohou. Sněhové boule
tu sahají takřka po bradu a po rolbě, která
by je srovnala, nikde ani stopy.

průvodcem, skipass si koupit přímo na recepci a přes noc si nechat dát do pořádku
lyže přímo v hotelu. Hotel rovněž ochotně
zajistí půjčení lyží.

Sauna, nebo laconium?

ský a kosmetický areál Vitalis Spa, který
se rozprostírá na ploše kolem 1600 metrů
čtverečních, nabízí příjemný bazén (i jeden dětský), kouzelnou panoramatickou
saunu, parní lázně, laconium, prostorné
odpočívárny a největší alpskou zahradu
v údolí Tuxertal.

Kombinace alpského vzduchu a sportu
má na tělo i ducha blahodárné účinky,
ale také umí přivodit pěknou únavu. Není
nic krásnějšího než přezout nohy z lyžáků do pantoflí, natáhnout se do županu
a „skončit“ v bazénu nebo sauně. Lázeň-

čtyřhvězdičková pohoda
v Hotelu Alpenhof****S
Rodinný hotel Alpenhof****S má tu nejlepší polohu, jakou si návštěvník ledovce
může přát: 150 metrů od dojezdu sjezdovky!
„Přicházet jako host a jako přítel odcházet“ – to je motto rodiny Dengg, která řídí
tento tradiční rodinný hotel ve středisku
Hintertux přímo pod ledovcem. Hotel se
vyznačuje nadčasovou elegancí a neuvěřitelnou pohostinností. Však za své služby
a skvělé vybavení dostal jako jediný v ledovcovém údolí čtyři hvězdičky s přívlastkem Superior.
Hotel Alpenhof je pro lyžařskou dovolenou přímo ideální. Nejen díky své poloze, ale i programu. Pětkrát týdně mohou
hosté vyrazit na sjezdovky se zkušeným
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Achensee v Tyrolsku
wellnessrezidenz alpenrose

lanovkami a vleky a s 50 kilometry sjezdovek. Běžkaři mají k dispozici 150 kilometrů klasických běžeckých tratí a 51 kilometrů tratí pro skating. Snowboardisté
budou nadšení ze snowparku a funparku
a snowbiken si mohou zkusit všichni, kdo
rádi experimentují. Tady si zkrátka přijde
na své každý, kdo dává přednost různorodé zábavě na sněhu a ocení takřka idylickou přírodu kouzelného tyrolského údolí.
Ve sportovním parku „Tirol Sport & Vital
Park“ se žádný zimní nadšenec nemůže
nudit.

sport pro dospělé i děti

Před grandiózní kulisou pohoří Rofan a Karwendel, 40 kilometrů na východ
od Innsbrucku, se rozprostírá údolí kolem jezera Achensee, eldorádo ne
úplně běžných zimních radovánek. Jedinečná krajina hovoří sama za sebe:
sněhem pokryté vrcholky hor, které lemují největší tyrolské jezero, pět
malebných vesniček a nádherně bíle zářící krajina, která jako by čekala na
zimní nadšence všech věkových kategorií.

Ú

dolí Achental kolem největšího tyrolského jezera Achensee, to je pět
tyrolských středisek Achenkirch,
Maurach, Pertisau, Steinberg a Wiesing,
která tvoří lyžařský region Achensee.

Malebné údolí táhnoucí se mezi pohořím Rofan a Karwendel ve výšce kolem
950 metrů je známé především pestrou
nabídkou zimních aktivit. Na sjezdaře
čekají tři lyžařské areály s 30 moderními

Pro sjezdové lyžování a snowboard (a samozřejmě snowbiken) jsou nejvhodnější
střediska Christelum Alm v Achenkirchu,
Zwölferkopf v Pertisau a Rofan v Maurachu, která nabízejí celkem 30 lanovek
a vleků a více než 50 kilometrů upravovaných sjezdovek všech stupňů obtížnosti.
Středisko Pertisau patří z hlediska krajiny
k nejpůvabnějším. Je vhodné hlavně pro
děti, protože tady se mohou učit prvním
krůčkům na lyžích takřka uprostřed vesničky. Tedy žádné dlouhé vyjížďky za loukami a vleky nebo zpočátku nezvyklé prožitky na lanovkách, které dopravují lyžaře
teprve na pláně. Lyžařské školy hýří fantazií: je tu dokonce dětská diskotéka s tučňákem Bobo a celá řada jiných atrakcí.
Ze Zwölferkopfu vede sáňkařská dráha až
do údolí. Je dlouhá 1,5 km a až do jedenácti hodin večer je osvětlená.

Wellnessresidenz Alpenrose:
Vnímejte život všemi smysly
Žádný požitek není přechodný, protože
dojem, jaký zanechá, zůstává.
Johann Wolfgang von Goethe

V  50. letech začali Josef a Agnes
Kostenzerovi ze staré školní budovy
v Maurachu, malém městečku kousek od modrých vod jezera Achensee, budovat letní prázdninový hotel
Alpenrose. Tehdy pojem dovolená
prostě jen znamenal, že je „dovoleno“ nepracovat.

J

ejich syn Wolfgang převzal vedení
v roce 1977. „Zajímaly mě trendy v turistickém ruchu a hotelovém sektoru,
ale hlavně přání hostů,“ říká. Nejdříve se
soustředil na gastronomickou nabídku
a jeho kuchyně brzy získala významná
ocenění. V roce 1990 však do Alp zavál
z USA nový „vítr“ – a Alpenrose začal jako
jeden z prvních hotelů nabízet wellness.
Dnes znají Wellnessresidenz Alpenrose
nejen v Tyrolsku, ale v celém Rakousku,
a věhlas se šíří i za hranice.

s vyhlídkou na hory či na plameny v krbu
na vodním lůžku s polštáři naplněnými
alpskými bylinkami. Co jinde neuvidíte,
je romantická postel s nebesy nebo postel s matrací pro dva, vycpanou voňavým senem. S partnerem (partnerkou) si
vychutnejte rituál La Luna, který začíná
prohřátím v křišťálové sauně. Na své si

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 trpící psoriázou
nebo ekzémy.

exkluzivní terapie z alp
Alpský kamenný olej je přípravek uznávaný přírodní i klasickou medicínou. Získává se „lisováním“ alpské břidlice, která
kdysi tvořila dno pravěkého moře Tethys
v oblasti kolem dnešního Achensee. Organický olej neobsahuje žádné chemické
ani konzervační látky a mohou ho používat i děti. Má zvláštní zemitou vůni, fosilní
původ a výborné hojivé účinky.
V laboratořích se z původní přírodní suroviny vyrábějí termální zábaly, koupelové
oleje, krémy, masti, šampony nebo sprchové gely. A  dobrá zpráva pro Českou
republiku a Slovensko – celý sortiment
těchto tradičních kosmetických přípravků
se dá pořídit za rozumné ceny exkluzivně
už i na českém e-shopu.

Termální koupel
proti bolesti a stresu
Pokud vás trápí artróza, artritida
nebo jiné revmatické onemocnění, dopřejte si domácí termální lázeň ve vaně s kamenným
olejem – na jednu terapii stačí
rozmíchat 3 lžíce oleje v horké
vodě a na 30 minut se do ní ponořit jako při koupeli v léčivých
termálech. Už po pár minutách
zažijete blažené uvolnění…
Procedura je velmi příjemná a zejména
ve studených zimních měsících pomáhá
i jako „lék“ proti stresu – přispívá k lepší
psychické pohodé.
K dostání na www.kamenny-olej.cz,
250 ml (5 koupelí) za 260 Kč, ekonomické balení 1000 ml za 840 Kč.
Léčebná terapie předpokládá obvykle
10 termálních koupelí během 14 dnů.

Wellnessresidenz Alpenrose
6212 Maurach/Achensee
Rakousko
Tel.: +43 (0)5243 52930
www.alpenrose.at
info@alpenrose.at
O blaho hostů pečuje 150 zaměstnanců.
Hosté si už zvykli svou dovolenou dlouho dopředu rezervovat. Při 98procentním
vytížení (vztaženo na celý rok) je včasná
rezervace přímo nezbytná.
Wellnessresidenz Alpenrose je jedním
ze zakládajících členů skupiny renomovaných wellness hotelů Best Wellness
Hotels Austria .

Domácí „kamenná lázeň“ zažene bolesti kloubů
Oblast kolem Achensee nabízí
ještě o dost víc... Znáte třeba černý
Alpský kamenný olej? V  podobě
horké koupele pomáhá zmírnit akutní
i chronické bolesti kloubů a svalů
a dodnes se jím nejen v Rakousku hojí
i ekzémy, akné nebo lupénka.

se jim od rána do večera stará o pestrý
program. Dětská zařízení jsou k dispozici denně od 9.30 do 22 h, včetně kompetentního dohledu. Nechybí ani dětská
diskotéka.

Obřad La Luna patří k nejoblíbenějším
wellness procedurám

Svátek lásky pro dva
V hotelu vás čeká opravdu perfektní infrastruktura a také jedinečné zážitky. Celý
lázeňský areál má rozlohu 5000 metrů
čtverečních a můžete tu vyzkoušet snad
všechny druhy masáží a terapií, které
existují. Evropské, asijské, havajské. Kromě toho mají v Alpenrose tři druhy saun
– klasickou srubovou finskou, limbovou
z tradiční místní borovice a kamennou,
která je kombinací finské a parní lázně.
Můžete se také vyhřívat ve starořímském
caldariu nebo laconiu (v prvním je teplota
asi 48 ˚C a vlhčí vzduch, v druhém nepřesáhne 50 ˚C, ale je tam sucho). A pak
třeba příjemně snít, případně klimbat

přijdou i vaše chuťové buňky. Čeká vás
„kulinární erotika“ v podobě ovocného
překvapení v horké čokoládě či sektu.
Masáže a koupele, které se střídají a napodobují základní rytmus života (střídání
Slunce a Měsíce), zakončuje odpočinek
na vodním lůžku. Ne nadarmo se proceduře La Luna říká Svátek lásky.

www.bestwellnesshotels.cz

Děti rozhodují o dovolené…
Hotel Alpenrose ale není jen wellness
ráj pro dospělé, nýbrž současně rodinný
hotel, který uspokojí i ty nejvyšší nároky.
Děti tu najdou Svět dobrodružství, funpark, lezecké sítě, pirátskou loď a hřiště
na košíkovou. Tým zkušených pedagogů

Báječný relax na vodním lůžku
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Sporthotel sillian****

Gradonna**** Mountain Resort

Východní Tyrolsko

Jeden z alpských regionů, který byl dlouho považovaný za „popelku
Tyrolska“ stojí určitě za návštěvu. Už proto, že není přeplněný turisty.
Němci ho nemají „za bukem“, a dávají proto přednost bližším zimním
střediskům kolem Salzburgu, Innsbrucku nebo jezdí do Vorarlbergu
a Nizozemci či Skandinávci tam nemají při ruce letiště. Navíc tato jižní
strana alpského hřebene slibuje nejvíc slunečných dnů v Rakousku.

V

ýchodní Tyrolsko, které se nachází
jižně od Vysokých Taur mezi Grossglocknerem a Grossvenedigerem,
přitahuje nejen díky své grandiózní poloze s více než 200 třítisícovkami, ale
i díky stále zajímavější lyžařské nabídce,
víc a víc hostů. Přitom si každé středisko
zcela vědomě zachovalo svůj individuální
charakter.

Fantastická atmosféra
bez čekání na vlecích
Jedná se skutečně o místní specialitu,
která se stala v ostatních alpských lyžařských střediscích už vzácností: lyžování bez stresu, bez dlouhého čekání, bez
nepříjemných kolon aut na přístupových
silnicích, bez zdlouhavého hledání parkovacího místa a bez samoobslužných
restaurací na sjezdovkách pro masové
stravování. Lyžování tu má ještě svůj přirozený šarm a lyžařské boudy si zachovaly svou typickou atmosféru. Všechno
tu slouží jako zdroj zotavení a skvělého
sportovního vyžití.
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Ski)Hit Osttirol
Skipass Ski)Hit Osttirol vychází návštěvníkům opravdu vstříc. Nadšené budou rodiny
s dětmi, protože děti do šesti let lyžují zdarma a do 18 let mají poloviční slevu. Ski)Hit
Osttirol platí v osmi lyžařských areálech
Východního Tyrolska, ve kterých je k dispozici celkem 398 kilometrů sjezdovek
všech stupňů náročnosti. Nejatraktivnější
střediska jsou bezpochyby Grossglockner
Resort Kals-Matrei, Hochpustertal u Sillianu na hranici s Itálií a St. Jakob v údolí Defereggental. Skipass Ski)Hit Osttirol rovněž
platí na Mölltalském ledovci v sousedním
středisku Ankogel.

GroSSglockner Resort
Kals-Matrei
Návštěvník se zde ocitá v Národním parku Hohe Tauern (Velké Taury), přímo před
velkolepou kulisou nejvyššího rakouského
vrcholu Großglockneru. Horský vrchol
Glocknerblick leží na jih od nejvyššího rakouského vrcholu Grossglockner a nabízí
skvělé lyžařské možnosti na 110 kilome-

trech sjezdovek (47 km modrých, 48 km
červených a 15 km černých). K nezapomenutelným zážitkům bude patřit určitě
Cimaross (2621 m), nejvyšší hora, která
je dostupná lanovkou. Díky průzračnému
horskému vzduchu působí úžasná horská
scenérie ještě plastičtěji a vrcholky hor jsou
jakoby na dosah. K místním atrakcím patří
rovněž 11,3 kilometrů dlouhá sjezdovka,
která končí v Matrei. Z Cimarossu směrem do Kalsu vede krásná, členitá červená
sjezdovka a delším obloukem ještě černá.
Rodiny s dětmi ocení široké a přehledné
povlovné sjezdovky. Provoz bez čekání tu
zajišťuje 16 moderních lanovek a vleků.
www.gg-resort.at

Gradonna****
Mountain Resort
Nejlepší je bydlet přímo na sjezdovce:
v nadmořské výšce 1300 metrů, v bezprostřední blízkosti střediska Kals, letos
Chalet klasik:
150 m2 , (8–10 osob) od 640 €
za chatu a noc.
Chalet de Luxe: 250 m2, od 1059 €
za noc – sauna a infrakabina, každá ze
tří ložnic s vlastním příslušenstvím
Gradonna hotel: od 119 €
za osobu a noc, dětský klub
a 50 % sleva na děti do 18 let

zahajuje provoz exkluzivní Gradonna
Mountain Resort, který byl vybudovaný
v kouzelném alpském prostředí přímo
na sjezdovce lyžařského areálu Grossglockner Kals-Matrei.
Hosté se mohou ubytovat ve čtyřhvězdičkovém hotelu Superior s velkoryse pojatým wellness areálem na
ploše 3000 metrů čtverečních nebo
v jedné ze 42 exkluzivních horských
chat se soukromými lázněmi. Architektura resortu je přizpůsobená místní tradici a splňuje ty nejvyšší nároky. K vybavení interiéru byly použity
ty nejkvalitnější přírodní materiály – ložnice jsou vyrobené z voňavého limbového dřeva, které tak skvěle podporuje
zdravý spánek.
Nabízí se zde opravdu prvotřídní dovolená s bezplatným lyžařským terénem pro
začátečníky stejně jako s přímým napojením na lyžařský areál se 110 kilometry
sjezdovek. Jedinečné prostředí pro pohodu a odpočinek jistí i zóna bez aut, každá chata má garážové stání v podzemní
garáži. Hosté si mohou vybrat mezi polopenzí v hotelech nebo si sami připravovat
stravu v chatách. K dispozici je obchod
s čerstvými potravinami a specialitami od
místních sedláků.

St. Jakob v údolí
Defereggental
Oblíbené středisko Východního Tyrolska
patří rovněž k Národnímu parku Hohe
Tauern a nabízí dvě lyžařské oblasti:
St. Jakob a Hopfgarten. Na nejvyšší
horu tohoto údolí Grosser Lepples Kofl
(2820 m) vede kabinová lanovka a na-

bídka 52 kilometrů sjezdovek osloví
především milovníky rekreačního lyžování a rodiny s dětmi. Ani zde nechybějí
freestylové areály: snowpark Brunnalm
a Backyardpark.
www.stjakob-ski.at

Skicentrum Hochpustertal
Údolí Hochpustertal patří k nejoblíbenějším destinacím pro rodinnou dovolenou.
Lyžařskou horu Thurntaler (2408 m)
obepíná 55 kilometrů sjezdovek (16 km
modrých, 34 km červených a 5 km černých), které vedou až do nadmořské výšky 2400 metrů. Celý areál je kompletně
uměle zasněžován, takže nedostatek sněhu nehrozí ani na maxisjezdovkách, vedoucích do Sillianu (11 km) a do Ausservillgratenu (9 km). Hochpustertal je také
oblíbeným cílem freeriderů a snowboardistů (Snowpark-Funpark Yellowsnow).
Milovníci běžek si zde pochvalují lyžařské
tratě a velmi rádi sem vyrážejí skialpinisté. U stanice lanovky Sport Sunny 2000
je sáňkařská dráha.
www.hochpustertal-ski.at

Dolomiten Residenz
Sporthotel Sillian****
Jen 170 metrů od lyžařského areálu
v nadmořské výšce 1100 metrů se nachází Dolomiten Residenz Sporthotel
Sillian****, který je jako stvořený pro
milovníky zimních pohádek. Skvělá poloha přímo u nástupu do lyžařského areálu
a nepřehnané ceny za skvělé ubytování
a služby byly důvodem skvělého hodnocení evropského turistického portálu
HolidayCheck.

Přímo ze sjezdovky lze skočit do bazénu
v prostorném, 3000 metrů čtverečních
velkém wellness areálu Vitalresidenz
Schloss Heinfels a uvolnit unavené tělo
po náročném dni na sjezdovkách. Pak si
vychutnat jednu z masáží nebo koupelí,
které nabízí masážní a kosmetické centrum v hotelu. Nebo vyrazit do světa saun
a parních lázní.
A  po relaxaci zasednout k bohatému
stolu s místními dobrotami. Na jídelníčku
se nacházejí nejen speciality východotyrolské kuchyně, ale i lehká vitální kuchyně
pro všechny, kteří dávají přednost zdravé,
a přesto chutné stravě. Díky blízkosti
Itálie se budou radovat i milovníci italské
kuchyně.
V hotelu je i dětský klub Häppi Päpi, kde
se o vaše ratolesti postarají během celého
dne. Děti mají k dispozici i vlastní bazén
se skluzavkou a brouzdaliště.
Ceny v zimě začínají na 99 € za osobu
a noc včetně celodenní stravy a vstupu do
wellness areálu.
www.sporthotel-silian.at

Turracher Höhe:
V lůně hedonismu

Schlosshotel Seewirt****
hotel plný požitků

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Neobvyklé služby vás čekají i v lyžařském
areálu. V nástupní stanici páteřní šestisedačky Kornock najdete obývací pokoj,
kde se můžete ohřát, posedět na měkkém
kanapi, občerstvit se jablíčkem a čajem
nebo si nechat namasírovat záda v masážním křesle. Sedačky zmíněné lanovky
jsou samozřejmě vyhřívané a na její horní
stanici vás čekají lehátka k lenošení a kochání se hřebenem Karavanek na jižním
obzoru. Ke slunci otočená lehátka objevíte i na dalších místech (horní stanice kabinky Panorama a sedačky Turrach), vždy
zdarma. Na posledně jmenovaném místě
nezřídka parkuje číšník – pistenbutler –
svůj pojízdný bar s občerstvovací dávkou
sektu, v teplejším počasí i zmrzliny, i tentokrát bezplatně. Rozmazlování se zkrátka nedá popsat.

Ráj i pro běžkaře i turisty
Široké a prostorné sjezdovky sahající do nadmořské výšky 2200 metrů,
žádný lyžařský shon, sněhová pokrývka až do pozdního jara a a číšníci
přímo na sjezdovce – to vše najdete v rakouském středisku Turracher Höhe
na rozhraní Korutan a Štýrska.

J

e to jedno z míst, které nelze považovat jen za lyžařské středisko. Je to
Mekka požitkářství na sněhu.

Horský amfiteátr s jezerem
Vysokohorské sedlo je lyžařským areálem
obklopené kolem dokola. Uprostřed leží
zamrzající jezero – i to je vlastně součástí lyžařské nabídky, neboť po jeho ledové
ploše převáží lyžaře mezi protilehlými
svahy jezerní taxík. Východní svah tvoří
hřeben Kornock s pestrými variantami
méně náročných červených tratí, svažujících se nejprve po širokém hřebeni
a níže v kotlině pod ním v lehce zvlněném terénu. Přímo u jezera je cvičná zóna
s několika vleky. Tato část areálu má ještě
jeden nástupní bod: telemixovou lanovku
(kombinace sedaček a kabinek) Panorama s kratší serpentinovitou červenou tratí
a adrenalinovou sáňkařskou dráhou Noc-

Pistenbutler nabízí na sjezdovce prosecco
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Sjezdovky vyměňte za úzká prkna a vydejte se po jednom ze čtyř běžeckých
okruhů. Na výběr je od trati s nulovým
převýšením (po zamrzlé hladině jezera
Turracher See) až po obtížnější Zirbenwaldloipe v délce asi tří kilometrů. Za použití stop se tu neplatí.

ky Flitzer, místy čnící úctyhodně vysoko
nad terénem. Západně otočená strana
průsmyku má kvalitnější sjezdařskou
artilerii – poměrně dlouhé (cca 2,5 km),
široké a sportovní lesní průseky směřující
k severně ležícímu Turrachu. Královnou je
červená dálnice FIS s variantami Adrenalin (úzká rychlá sjezdovka v trase lanovky)
a Direttissima (cílový černý hang) podél
kryté šestisedačky Turrach. Velmi podobná FISce je sousední červená trať Zirbenwald, končící u sousední stejnojmenné
Turracher Höhe:
38 km sjezdovek v nadmořské výšce
1400–2205 m n. m.
14 lanovek a vleků
Skipas:
1 den dospělí: 40 €, mládež a studenti
(15–18let): 32 €, děti (6–14 let): 20 €
6 dní dospělí: 199 €, mládež a studenti
(15–18let): 160 €, děti (6–14 let): 100 €
expresní sedačky. Ta má i snadnou a příjemnou modrou variantu Marchenwald.
Členitější a hravější poctivě červený terén
brázdí sjezdovky kolem vleku Weitental
a dvousedačky Sonne na břehu jezera, přímo u stanoviště jezerního taxíku. Výhodou
této strany areálu je za větrného nebo mlhavého počasí krytí limbovým lesem.

Do půvabného rodinného hotelu
Schlosshotel Seewirt na břehu
jezera na Turracher Höhe se dá
sjet přímo ze sjezdovek.

Schlosshotel Seewirt****

Rozmazlování bez hranic

V

zimě je oblíbeným cílem vyznavačů zimních sportů a v létě zase
Mekkou motorkářů, kteří tu najdou perfektní zázemí. Hoteliér Richard
Prodinger mezi ně totiž také patří. Říká,
že ze sedla motorky se skvostná příroda
Národního parku Nockberge poznává
a prozkoumává nejlépe. Vyhlídková silnice Nockalmstrasse patří bezpochyby
k nejkrásnějším horským panoramatickým silnicím v celé Evropě.
Schlosshotel Seewirt byl kdysi nejstarší
a jedinný hostinec na Turrachu. Dnes se
díky četným renovacím vyšvihl mezi nejatraktivnější hotely regionu. Nabízí nejen
velmi komfortní pokoje a suity, ale i skvěle vybavený a prostorný wellness areál
s venkovní i vnitřní saunou, infrakabinou,
parní lázní a příjemným bazénem.

Gourmet-Restaurant Philipp
Na skvělou kuchyni, díky níž hotel proslul
v širokém okolí a ve které vládne kuchař
a zároveň syn majitelů Philipp Prodinger,
návštěvník také hned tak nezapomene.
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.
Schlosshotel Seewirt
Elke und Richard Prodinger
8864 Turracher Höhe 33
www.schlosshotel-seewirt.at

Atraktivní zimní balíčky 2012–2013
Vánoční sen pro požitkáře:
22.–25. 12. 2012
■ 3 noci s polopenzí pro gourmety
■ dvoudenní skipass
■ vánoční večer v kostele Christophorus
■ výlet na sněžnicích
■ slavnostní štedrovečerní večeře
o sedmi chodech od 390 € za osobu
v pokoji „Richard Löwenherz“
Kulinářské zážitky
ve Schlosshotelu Seewirt
vždy od neděle do čtvrtka:

■
■
■
■

4 noci s polopenzí pro gurmety
třídenní skipas
nápoj na uvítanou
volný vstup do wellness areálu

Nabídka platí:
9.–13. 12. 2012 a 16.–20. 12. 2012
od 428 € za osobu ve standardním
dvoulůžkovém pokoji
3.– 7. 3. 2013, 10.–14. 3. 2013
a 17.–21. 3. 2013
od 488 € za osobu ve standardním
dvoulůžkovém pokoji

Pro klidnější povahy udržují na Turracher
Höhe také docela dlouhý pěší okruh. Kolečko vás přivede ke dvěma menším, ale
mimořádně malebným jezerům Grünsee
a Schwarzsee.

Sníh dlouho do jara
Turracher Höhe je tradičně jedním z nejdéle otevřených lyžařských areálů v celém
Rakousku – v posledních letech spouští
první vlek už během října a většina areálu
bývá v provozu od prosince až do začátku
května. Při lyžování na zdejších sjezdovkách zapomenete na starosti a bude vám
jedno, co vás čeká po návratu v práci. Teď
si užíváte…
www.turracherhoehe.at

Turašská limbová polévka
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Optimisticky, šťastně, vyrovnaně, uvolněně a zdravě: tak se cítí skuteční labužníci,
tedy ti, co si jídlo umějí důkladně vychutnávat – to je výsledek rakouské ankety
„První rakouský barometr požitků“.

vědí, že jsou naprosto čerstvé a vysoce kvalitní, a které pocházejí od sedláků
z nejbližšího okolí. Dobře vědí, že základem každé kvalitní kuchyně jsou čerstvé
a poctivě vypěstované plodiny. V hotelech
pracují zkušení dietologové, kteří vědí, co
si tělo žádá a co potřebuje, a která jídla
jsou zárukou nejen skvělých požitků, ale
současně i zdrojem energie.

Kvalita pod kontrolou

Pohyb a sport v horském prostředí kombinovaný s přírodními terapiemi vytvářejí ideální
předpoklad pro zvyšování zdraví a pohody příjemným způsobem.

P

odle profesora dr. Jürgena Königa
z vídeňské univerzity existují tři
typy strávníků: naprostí požitkáři,
požitkáři skeptici a ti, kteří nejsou schopní si jídlo vychutnat. Ti první jedí, nač mají
chuť, dbají na kvalitu a udělají si na každé
jídlo čas, ať je to řízek, vepřová pečeně
nebo zeleninová mísa. Požitkáři skeptici

Best Wellness Hotels Austria mají zdraví
a požitky hostů v popisu práce

jedí sice řízek nebo vepřové také, ale požitek není ten pravý: mají špatné svědomí,
že to není správná volba z hlediska zdravé výživy a množství kalorií. Vždyť chtěli
zhubnout. Nebo si řízek ani neobjednají
a dají si zeleninu, na kterou vůbec nemají
chuť a sní ji bez radosti. Třetí skupina vůbec nemá na nic chuť a jí, protože je to
životně nezbytné. A  kdo jí nejzdravěji?
Jednoznačně požitkář. Že požitek z jídla
podporuje zdraví, dokazují biochemické
reakce, které jsou měřitelné. Navíc bylo
zjištěno, že skoro polovina požitkářů má
normální váhu, zatímco v ostatních dvou
skupinách to bylo maximálně po 38 procentech…
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Požitkáři vítáni
Na dovolené si na jídlo udělá čas ovšem
každý a i ti nejzarytější odloží disciplínu
stranou a zvědavě vybírají mezi nabízenými specialitami. Kvalitní a lahodná strava
je samozřejmou součástí filozofie hotelů
skupiny Best Wellness Hotels Austria.
Navíc je z hlediska zdravé výživy promyšlená, a přesto splňuje i ty nejvyšší kulinářské nároky.
Motto hotelů zní: „Požitek, ne odříkání“.
Kulinářské požitky jsou radostným smyslovým zážitkem, který patří k relaxačnímu
pobytu. Takzvaný zelený bod označuje
jídla, které jsou obzvláště lehká a mají
nižší množství kalorií.
Mnohé hotely ze skupiny Best Wellness
Hotels Austria dosahují už takové úrovně,
že si jich všímají gastronomičtí experti.
Kulinářský průvodce Gault Millau ocenil
v minulém roce kuchařské umění osmi
členských hotelů celkem 17 prestižními
kuchařskými čepicemi a 126 body.

Best Wellness Hotels Austria přesvědčí
i prvotřídními službami, stále kontrolovanou kvalitou a lukulskými zážitky. Jídla jsou podávána ve stylových alpských
jizbách, vkusně zařízených restauracích
nebo na prostorných terasách s dechberoucími výhledy na nádhernou alpskou
přírodu. Všechny partnerské hotely nabízejí svým hostům výtečnou wellness stravu po celý den. Ať se vrátíte ze sjezdovek
v jednu hodinu nebo v pět, stále je prostřeno a jídlo nahřáté. Vy si jen vybíráte
a nosíte na stůl. Po aktivně stráveném
dni na sjezdovkách chutná nejlépe. A pak
můžete relaxovat v bazénech, saunách
či vířivkách. Na večerním jídelníčku i na
bufetu najdete speciálně označené vitální pokrmy – tedy takové, které jsou lehké,
nízkokalorické, a přesto lahodné, a zvyšují
radost z konzumace i u požitkářů skeptiků. Na milovníky vína čekají skvěle zásobené vinné sklípky.
Wellness jako komplexní pojetí dovolené,
tak zní filozofie skupiny hotelů už řadu
let. Nabídka sportovních aktivit je rozsáh-

Příroda na talíři
Největší a nejdůležitější zařízení wellness
je však nedotčená příroda. Její architekti?
Sedláci, kteří nedělají kompromisy a skvěle s přírodou zacházejí. A to chutná…
Zodpovědný přístup k přírodě je důležitým základem všech kulinářských požitků. „Kdo má rád přírodu, ten jí projevuje
respekt“ – pod tímto heslem je opatrnost
a stálost v zacházení s potravinami stále
důležitější. Šéfkuchaři nekompromisně
vybírají jen takové suroviny, o kterých

lá – od lyžování až po golf. V hotelech se
o hosty starají profesionální trenéři pro
wellness a fitness a nabízejí každodenní
bohatý program.
V současné době patří do portfolia sdružení 27 prvotřídních čtyřhvězdičkových
a pětihvězdičkových wellness hotelů
v Rakousku a Jižním Tyrolsku. Přísná přijímací kritéria a pravidelné kontroly, takzvané „mystery checks“, zajišťují trvalou
kvalitu na nejvyšší úrovni.

Obertauern a Katschberg
– ideální rodinná dovolená
Když v roce 1965 natáčeli Beatles slavnou
Help, nebyli v Rakousku ještě tak populární. A stejně tak nebylo známé ani středisko Obertauern, ležící asi sto kilometrů
od Salzburku. Právě Beatles je ale pomohli proslavit.
Tato část salcburských Alp je jako stvořená pro ideální dovolenou s dětmi. K nejvyhledávanějším patří především dvě
střediska: Obertauern a Katschberg. Nejsou velká, ale mohou se pochlubit skvělou infrastrukturou: v Obertauern je to 60
kilometrů výborně upravovaných modrých sjezdovek, které čekají na malé závodníky, a na Katschbergu nadchne děti
zážitkový svět „Katschis Kinderwelt“, kde
jsou optimální podmínky pro lyžařskou
výuku. A když chcete jeden den lyžování
„zabalit“, sednete do auta – a za hodinu
jste v Salzburgu.

Obertauern a Katschberg jsou střediska
určená hlavně rodinám s dětmi

Wellnesshotel Eggerwirt****

S

Wellnesshotel Eggerwirt ****s

Best Wellness Hotels Austria

Gastronomický Olymp
Best Wellness Hotels Austria

Sdružení Best Wellness Hotels
Austria bylo založeno v roce 1992
v rakouském Innsbrucku. Cílem bylo
poskytnout ty nejlepší podmínky
pro relaxaci a odpočinek a etablovat
na trhu značku, která bude zárukou
kvality wellness. Všechny členské
hotely nabízejí skvělé podmínky pro
relaxaci a odpočinek v nádherném
prostředí, takřka idylických polohách
a lokalitách s příjemnou rodinnou
atmosférou.
www.bestwellnesshotels.cz

Přímo pod Katschbergem, v městečku St. Michael, se nachází prvotřídní
Wellnesshotel Eggerwirt****S, který je rovněž členem skupiny nejlepších
wellness hotelů v Rakousku a Jižním Tyrolsku Best Wellness Hotels
Austria.

K

dyž pomineme, že svého druhu
wellness je už samotný pobyt v horách, v útrobách hotelu se rozevírá
úctyhodná paleta možností, kam se ve
volném čase odebrat.

Svět vody a pohody
Hotel Eggerwirt disponuje rozlehlou zahradou s vyhřívaným biotopem, venkovním i krytým bazénem s nechlorovanou
vodou, na který navazuje labužnická odpočívárna, svět saun od finské přes tureckou až po příjemné tepidárium a parní
lázeň. Svět vody a pohody se rozkládá na
ploše 12 500 m2 a byl vybudován s nesmírným vkusem. Nové moderní prvky jsou
citlivě zkombinovány s tradiční alpskou
architekturou. Samoobslužné wellness
samozřejmě doplňují masáže a kosmetické procedury. Kromě exotických procedur
můžete absolvovat koupel z alpských bylin
nebo olejové břidlice, které prý poskytnou
tělu Evropana lepší službu než třeba lotosový květ z dalekých krajin.
Za tím vším stoji rodina Moser, která
zde hospodaří už ve dvanácté generaci.
Wellnesshotel Eggerwirt ****
Kaltbachstraße 5
5582 St. Michael
Tel. +43 (0) 6477 82 24-0
E-mail: office@eggerwirt.at
www.eggerwirt.at

S

Původně se zabývala i zemědělstvím, ale
v šedesátých letech zemědělství aktivně
opustila a začala se intenzivně věnovat
cestovnímu ruchu.
Albert Moser je nadšený hoteliér – hotel
je pro něj nejen práce, ale i velký koníček.
Je rád mezi lidmi, zvláště nyní má radost
ze stále pestřejší mezinárodní klientely:
„Konečně k nám opět jezdí Češi, Slováci
a Maďaři. Rád je doprovázím na horské
túry, cyklistické výlety, na lyže i na golf.
I díky této nové cílové skupině jsme krizi

Rodinný týdenní balíček 2013
5. 1.–2. 2. 2013, 23. 2.–6. 4. 2013
■ 7 nocí se skvělou celodenní stravou
včetně všech hotelových služeb
■ účast na hotelem organizovaném
sportovním programu
■ 1x částečná masáž
■ 1x senná lázeň
■ 1x projížďka na saních tažených
koňmi
nepocítili. Němců sice ubylo, ale hostů ze
střední a východní Evropy přibylo. Jsem
rád, že kouzlo našeho kraje pro sebe sami
objevují. A tak to má přece být.“

Děti v hotelu
Eggerwirt je špičková destinace pro dovolenou s dětmi. V lyžařské školce zkouše-

Ceny balíčku 5. 1.–2. 2. 2013:
1091 € za osobu v pokoji s balkonem
23. 2.–10. 3. 2013:
1119 € za osobu v pokoji s balkonem
10. 3.–6. 4. 2013:
1091 € za osobu v pokoji s balkonem
Děti mají slevu, i když cestují v doprovodu pouze jednoho z rodičů a sdílí
společný pokoj.
jí ti nejmenší své první krůčky na lyžích.
Profesionální lyžařští učitelé se věnují
starším a zkušenějším lyžařům, aby zdokonalili své sportovní umění. Hotel nabízí
zajímavé rodinné balíčky s vlastními lyžařskými kurzy a celodenním opatrováním dětí.
www.bestwellnesshotels.cz
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Kitzbühel

V Evropě existují lyžařská střediska,
o nichž každý ví, že se jedná o absolutní
špičku. Jejich společným jmenovatelem
jsou nejen dokonalé lyžařské zážitky, ale
dnes ještě něco navíc: jméno, historie,
tradice a noblesa. Sedm set let staré
autentické tyrolské městečko Kitzbühel
se svým osobitým tyrolským rázem je
bezpochyby jedním z nich.

Top-Events zima 2012/2013

S

láva Kitzbühelu se začala formovat
díky vizi jednoho muže. Legendární
Franz Reisch, velký propagátor
lyžařského sportu, se o vývoj lyžování
v Kitzbühelu zasloužil nejvíc. V roce 1893
byl první, kdo sjel na lyžích z vrcholu
Kitzbüheler Horn. Společně s ostatními
neúnavnými propagátory zimního sportu
založil Reisch už v roce 1902 zimní lyžařský spolek, předchůdce lyžařského klubu,
který začal organizovat lyžařské závody.

25. 11.–23. 12. 2012: Advent na horách
a vánoční trh
1. 1. 2013: velký novoroční ohňostroj
a lyžařská show
17. 1.–20. 1. 2013: 11. Valartis Bank
Snow Polo World Cup
25. 1.–27. 1. 2013: 73. Světový pohár
Hahnenkamm

Rodiště nejlepších lyžařů
Stavba lanovky na Hahnenkamm byla
prvním významným krokem, který zpřístupnil sjezdovky na svazích Kitzbühe-

žádná fotka vítězů, na níž by nebylo jedno (nebo dokonce současně všechna tři)
místo na stupních vítězů obsazeno hvězdami místního lyžařského klubu.

Na lyžích kolem dokola
Současný lyžařský areál Kitzbühel – Jochberg – Aschau – Kirchberg se dá objet za
den, ale na posezení na terase vám čas
nezbude. Region je skutečně obrovský.
Vyrazte raději hned v devět hodin ráno
přímo z Kitzbühelu. Kabinkou Hahnenkammbahn se z centra dostanete takřka

lu veřejnosti. Do té doby letní letovisko
začalo přitahovat návštěvníky i v zimě,
a stalo se tak prvním rakouským lyžařským střediskem. Že se místní nadšenci
stali brzy nejlepšími lyžaři světa, je snadno pochopitelné: vyrůstali s lyžemi na nohou, před dveřmi měli ty nejlepší tréninkové příležitosti a díky rostoucímu počtu
hostů se jejich nejoblíbenější sportovní
zábava mohla stát současně lukrativním
zaměstnáním.
Když se v roce 1931 na sjezdovce Streif konaly první lyžařské závody Hahnenkamm,
nebylo tedy žádné překvapení, že prvních
pět míst obsadili místní lyžaři. V padesátých letech byl „Zázračný kitzbühelský
lyžařský tým“ měřítkem všech lyžařských
úspěchů. Z těchto dob neexistuje takřka
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ke startu pověstné sjezdové trati, ale vy
vyrazíte vlevo, směrem na Steinbergkogel, nejdříve pozvolnými, střídavě modrými a červenými sjezdovkami. Teprve
když vás vytáhne sedačka na Steibergkogel, uvidíte velikost lyžařského areálu
– a hned zrychlíte... Nad údolím se tiše
houpe kabinová lanovka 3S-Bahn, která
spojuje kitzbühelský hřeben s hřebenem
nad Jochbergem. Je to mistrovské inženýrské dílo, které úžasně propojilo dvě
lyžařské oblasti. Dostanete se k ní po několika modrých sjezdovkách.

„Zweitausender“ (2004 m). Střídají se
tady modré a červené sjezdovky, skutečnou výzvou je ovšem černá z vrcholu
Zweitausender.
Následuje dalších pět sjezdů a výjezdů,
kterými se dostanete opět ke kabince 3S,
s níž se vrátíte na kitzbühelský hřeben.
Tak stojí ve výšce 1930 metrů příjemná
restaurace Pengelstein s nabídkou místních specialit a neuvěřitelným panoramatem kitzbühelských Alp.

do údolí lanovkou?
Jakmile načerpáte nové síly, můžete vyzkoušet svahy na druhé straně, které
vedou do údolí mezi Aschau a Kirchbergem. To už se ale bude odpoledne chýlit
ke konci. Vydáte se zpět ke sjezdovce Hahnenkamm, kterou můžete buď zdolat na
lyžích, máte-li dost sil a odvahy, nebo sjet
do údolí lanovkou.
Legendární sjezdovka Streif má i odlehčenou variantu, která vede lesnatým svahem a jmenuje se Familienstreif (rodinná
Streif). Končí skoro ve městě nedaleko
od nástupní stanice kabinové lanovky na
Hahnenkamm.

Ale to jste ještě zdaleka nevyzkoušeli
všechny zdejší sjezdovky – máte za sebou
pouze první seznamovací okruh. Chce to
rozhodně delší pobyt – až potom vám nezůstane žádná zdejší sjezdovka ani horská chata utajená.
www.kitzbuehel.com

kaiserhof

Kitzbühel – tradice, noblesa
a úchvatné lyžování

Kabinkou se ze stanice Pengelstein přehoupnete přes údolí Saukasergraben
a vystoupíte na vrcholku Wurzhöhe. Odtud vede kouzelná červená až do střediska
Jochberg. Je pěkně členitá a široká, takže
jízda po ní je skutečný požitek!
Pokud si chcete cestou dopřát polední
přestávku na některé z horských chat,
a přesto stihnout objet celý areál, nastupte právě tady na skibus. Ten vás zaveze
až ke kabinové lanovce Pass Thurn, která
vás vyveze na Resterhöhe, kde můžete
vyzkoušet celou řadu sjezdovek. Nachází
se tu i nejvyšší hora, dostupná lanovkou

Kaiserhof – hotel pro fajnšmekry
V Kitzbühelu si můžete vybrat mezi
těmi nejluxusnějšími pětihvězdičkovými
hotely, apartmány nebo i jednoduchými
penziony.
Já jsem dojem z kitzbühelských sjezdovek umocnila volbou čtyřhvězdičkového
hotelu Kaiserhof, který se nachází přímo
u spodní stanice lanovky na Hahnenkamm, pár kroků od centra Kitzbühelu.
Zdaleka jsem netušila, jak intenzivní prožitky mě tady čekají. Nebudu je zeširoka
popisovat všechny, každý vášnivý lyžař si
umí představit snové terény téměř nekonečných sjezdovek a požitkář zase ví, co
dokáže po celodenní dřině na sjezdovkách poctivá horská sauna a vyhřívaný
bazén.

skvělá kuchyně
A  to podstatné na konec – skvělý tým,
skvělá kuchyně a skvělá vína. Pod vedením šéfkuchaře Ernsta Köstenbaumera
tu jeho parta kouzlí každý večer skvělé
speciality tyrolské i mezinárodní kuchyně. Kuchyně byla dokonce vyznamenaná
čepicí podle Gault Milleau.

Co chtít víc? Kaiserhof je zkrátka hotel,
kam se člověk rád vrací.
(kam)

Pokoje a suity jsou zařízené v typickém útulném tyrolském stylu s limbovým dřevem. Nové luxusní suity
s několika terasami nabízejí úžasné
výhledy a zároveň absolutní soukromí,
včetně vlastní jídelny pro osm osob.
www.hotel-kaiserhof.at
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K

aždé období zimy má své kouzlo
i riziko. A  nejlépe si samozřejmě
vybere a užije ten, kdo může jezdit na lyže začátkem, v průběhu i na konci
sezony.

Abstinenční listopad
Tradičně lákavým termínem je listopad,
kdy abstinenční lyžařské příznaky po
dlouhém jaru a létě vrcholí a sychravé
dny navozují atmosféru blížící se zimy. Na
ledovcích přitom už křupe prašan, a když
se k tomu přes Alpy ještě převalí tlaková
výše, byl by hřích nevyrazit. Kdo si chce
lyžování užít, měl by obětovat všední den.
Víkendy, a zvláště ty prodloužené, slibují
minimálně ranní tlačenici, neboť v provozu jsou především jen ledovce.

cí systém a plné nádrže vody. V tom jsou
jednoznačně zvýhodněná vnitroalpská
a především jihoalpská, zejména italská,
střediska – podmínky pro zasněžování
jsou tam díky nižší vlhkosti a v průměru menší oblačnosti příhodnější než na
vlhčím severním předhůří Alp. V případě mrazivého nástupu zimy, kdy severní
proudění zasype prašanem Kitzbühel i St.
Anton, si v Dolomitech sníh díky mrazům
vyrobí. Naopak při teplejším jižním proudění se sníh vysype ještě tak na jih od Alp,
ale už ne na severní straně, kde se navíc
kvůli fénovému efektu ještě více oteplí.

Lednové slunce, pusto, mráz
Za období s velkým kouzlem považuji
začátek ledna, hned po odjezdu vánoč-

Únorové tlačenice
Únor není pro zimní dovolenou zrovna
ideální, protože většina zemí má v průběhu února zimní prázdniny. V sobotu
bývá na přístupových silnicích často příšerný chaos: hosté končící pobyt odjíždějí
a noví přijíždějí. Na vlecích a lanovkách je
to rovněž vidět.

Březnový jarní efekt
Velmi příjemným obdobím je i polovina března, kdy začíná polevovat hlavní návštěvnický nápor. V nížinách už je
znatelně tepleji, takže lákají jarní sporty,
na které jsou po zimě všichni natěšení,
a sváteční lyžaře odlákají také zahrádky.
Výjimku z pravidla tvoří střediska, která
od poloviny března výrazně zlevní nebo
přichystají zvýhodněný balíček pro děti,
seniory nebo ženy – tam může být dokonce živěji než o týden dva dříve.
V březnu už hraje poloha střediska
a zvláště konfigurace terénu velkou roli.
Kvalita sněhu nezávisí jen na teplotě, ale
i na úhlu, pod jakým na něj dopadají sluneční paprsky. Na severních a jinak odstíněných svazích může kvalitní, suchý sníh
vydržet ve výškách kolem 2000 m i v poměrně teplém počasí, kdy je to v údolí už
„na tričko“. Kvalitě sněhu velmi prospějí
jasné noci, při kterých se z něj do suchého
vzduchu „odmrazuje“ vlhkost, a zpomaluje se tak jeho přeměna v ledový firn.

Termální Rakousko
– wellness pro tělo i ducha
Dříve se do lázní jezdilo s pocitem,
že tam člověka čeká dobrodružství,
případně že získá nějakou další
příjemnou vztahovou zkušenost.

S

távalo se, že se z lázeňských vztahů
vyvinul vztah nemanželský, několik let trvající a manželství utužující, protože se člověk celý rok mohl těšit,
že se ve stejnou dobu na stejném místě
dostaví opět příjemný zážitek. Dnes mají
lázně neboli termály i další role. Jezdíme
si tam odpočinout a hledáme tam ztracený klid a rovnováhu.

Nová energie a elán
V dnešním uspěchaném světě podnikatelů a podnikavých má každý dojem, že
prezentuje svou úspěšnost, když hořekuje nad horami práce, která ho často drží
na pracovišti do pozdních večerních hodin. Ale je člověk vůbec schopný odvádět
déle než osm hodin kvalitní práci? Je prokázáno, že po šesti až osmi hodinách produktivita rapidně klesá a další práce není
přínosná. Nastupuje nutnost relaxace
a vypnutí, ať už formou pohybu či návštěvy nějakého kulturního podniku, prostě
je třeba změnit činnost. A  když se stres

Překvapivý duben

Foto: Florian Wagner

Vrtkavý prosinec
Čím dál oblíbenější je lyžování předvánoční. Některá střediska si díky chytře vymyšleným pobytům se skipasem zdarma
zajistila pro toto období slušnou návštěvnost, před pěti lety nevídanou. Tak jako
u podzimních ledovců ale platí, že víkendy jsou nabitější než všední dny.
Nejvážnější je obava o sníh. Překvapivě
neplatí, že čím výše položené středisko,
tím spolehlivější pokrývka. Vysokohorské
svahy s kamenitým terénem potřebují
výrazně více sněhu než travnaté louky,
které nakonec spasí i trocha sněhu technického. Z toho důvodu většina francouzských středisek otevírá až v půli prosince, zatímco rakouská nebo italská už na
přelomu listopadu a prosince. Jistotu
představuje hlavně kapacitní zasněžova16       BEST OF AUSTRIA

ně-silvestrovských hostů. Na horách zůstane jen zlomek návštěvníků a krásně
poloprázdné sjezdovky. První polovina
ledna tak kombinuje solidní sníh, málo
lidí a nižší ceny.
Je krátký den a může být i dost mrazivo,
zato bývá suchý, stabilní sníh ve všech
polohách, nadmořských výškách a na
svazích všech světových stran. A dlouhé
stíny vrhané sluncem plujícím nízko nad
obzorem krásně barevně modelují horská
panoramata. Nevhodná jsou místa s čistě
severními svahy, kde je kromě celodenního mrazu i celodenní tma.
Síla mrazů nemusí přímo záviset na
nadmořské výšce – při inverzi bude ve
výše položených střediscích příjemněji
než v údolích, kam klesá těžký mrazivý
vzduch způsobující inverzi.

Černým koněm zimní sezony je duben,
svátek jarního lyžování. Ne každý mu
přijde na chuť, ale kdo propadne kouzlu
vodivého firnu, bude se na něj těšit celou
zimu. Na rozdíl od pevného a spolehlivého sněhu z vrcholu zimy je firn vyzývavou,
ale záludně proměnlivou kráskou – ráno je
nesmlouvavě zmrzlá a nepřístupná, pod
slunečními paprsky ale povoluje, až do
sebe nechá slastně říznout. Na jejím poddajném povrchu s pevným podkladem se
dají i v nejstrmějších svazích vykroužit
heroické oblouky... Podle světových stran
odtávají svahy v různou denní dobu a hledání a nalézání ideálního firnu může být
pro někoho dokonce potěšením. Jaro láká
i voňavou přírodou, poléháváním na vyhřátých terasách horských chat i suchými
silnicemi a parkovišti. V horách zůstávají
hlavně skalní lyžaři, a nebývá jich moc.
Výjimkou jsou jen nejvěhlasnější vysokohorská centra, kde je rušno až do konce
sezony.
Radek Holub, SNOW

termální rakousko

zimní sezona v rakousku

Lovec ideálních podmínek

Foto: Paco & Rudi Wyhlidal

S naprostým klidem opusťte myšlenku, že existuje zaručeně spolehlivý termín
na krásné počasí, prachový sníh a prázdné kopce. Kdyby existovali dovolenkoví
poradci, určitě by vám doporučili lyžařskou dovolenou rozdělit do více termínů.

Které lázně vybrat?
Rakousko je v otázkách wellness a termálů opravdový mistr, protože může nabídnout lázně s nejrůznějším zaměřením:
pro rodiny s dětmi, pro dospělé bez dětí,
moderní lázně orientované na design, lázně se speciálním výživovým programem
a klimatické lázně v těch nejkrásnějších
alpských destinacích.
Vyzkoušejte třeba lázeňský ráj v Jižním
Burgenlandu, kde lze skvěle načerpat
nové síly a získat ztracenou fyzickou
i psychickou rovnováhu. Co může být příjemnějšího než pobyt a pohyb v kouzelné
přírodě a následný odpočinek v moderních termálních lázních?

Reiterovy rodinné termální
lázně ve Stegersbachu

dlouhodobě ignoruje a člověk nezařadí
žádný odpočinek, „vyhoří“. Právě proto,
aby se zabránilo nejhoršímu, doporučují
psychologové a lékaři návštěvu lázeňských zařízení, která napomáhají k odpočinku, načerpání nové energie a elánu.
Mezinárodně uznávaná studie, která byla
provedena v rakouském Bad Loipersdorfu, dokázala, že pobyt v termálních lázních opravdu odbourává stres: významně
totiž snižuje v lidském těle hladinu stresového hormonu kortizolu. Koupání v termální vodě tedy lze z lékařsko-psychologického hlediska všem stresovaným vřele
doporučit...

dávno před škodlivými vlivy novověku na
životní prostředí. Voda se shromažďovala
v hloubce 3000 metrů a rozvíjela svou
obdivuhodnou energii a účinnost. Tato
v Rakousku jedinečná voda pramene
Thermal 1 pomáhá při kožních problémech a léčivě povzbuzuje celý pohybový aparát. Současně má velmi pozitivní
účinky při srdečních a kloubních potížích
a problémech krevního oběhu.
Další specialitou vyvinutou v Refugiu je
„Aquafloating masáž“. Jedná se o masáž celého těla, při které se vznášíte ve
vodě, uloženi na plovoucích pomůckách.
Při koupeli dochází k úplnému odlehčení
páteře a k hlubokému uvolnění svalstva.
www.dietherme.com

Nabízejí celkem 14 bazénů s různě teplou
vodou a hloubkou, 1500 metrů čtverečních vodních ploch v bazénech pro batolata, pro malé i větší děti, velký termální
bazén s divokým potokem, vířivku, dva
kaskádovitě uspořádané venkovní bazény, bazén s vlnami a sportovní bazén. Ve
světě saun najdou milovníci horkých lázní
hned několik saun včetně saunového masážního a ochlazujícího bazénu. Velkoryse pojaté okolní plochy na slunění venku
i odpočívárny uvnitř, solárium, dostatečný počet lehátek, šaten a skříněk dopĺňují nabídku těchto „termálních lázní pro
celou rodinu“.

Léčivá voda v Refugiu
V Refugiu termálních lázní Stegersbach
je zcela zvláštní voda nesoucí název
Thermal 1. Vznikala už v období prvohor,
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Čtyřhvězdičkový Thermenhotel 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, který
má unavenému rekreantovi zprostředovat pocit bezpečí a pohody. Ekologické
stavební materiály, hodně dřeva v přírodním stavu, zatravněné střechy a čistý
design zprostředkovávají jasnou a přátelskou středomořskou atmosféru. Pokoje
jsou koncipované podle čtyř prvků: silné
hnědé tóny v pokojích „země“ jako výraz
vnitřní stability, červené tóny v pokojích
„oheň“, modré v pokojích „voda“ a světlé pastelové tóny v pokojích „vzduch“.
Všechny čtyři prvky sjednocuje karibský
drahokam larimar, kterému jsou připisovány léčivé účinky a podle něhož byl hotel
pojmenovaný.

Jak doslova
natankovat energii

Nejnovější projekt „Wellness,
víno a golf“ kombinuje to nejlepší,
co golfová a lázeňská destinace
Stegersbach v Jižním Burgenlandu
nabízí: úžasné sportovní, lázeňské
a kulinářské požitky.

U

ž pohled na všudypřítomné mírně
zvlněné kopečky, na malebnou
krajinu, jejíž svahy jsou porostlé
lesy a vinicemi, osvěží unavenou mysl
i tělo jako čerstvá voda. Klid a sílu přírody tady vnímáte na každém kroku…

Dobře se cítit a užívat si…
Čtyři špičkové wellness hotely, šestadvacet vynikajících vinařů, sedm golfových
hřišť a šestery lázně – to jsou partneři
projektu „Wellness, víno & golf“, kteří
společně zajišťují nabídku skvělé relaxace. Každý z nich nabízí jen to nejlepší, aby
se dovolená v jedné z nejmodernějších
wellness destinací v Evropě stala pro každého hosta skutečně nezapomenutelnou.
Základem zajímavé nabídky je samozřejmě wellness ve všech svých podobách,
skvělá vína mezinárodně uznávaných vinařů a největší rakouský golfový resort.
Hosté si mohou vybrat podle svých priorit a zálib: speciální balíčky zaměřené na
kulinaření a wellness, putování za vínem
spojené s návštěvou typických vinných
sklípků a ochutnávkou místních specialit
a sportovní balíčky orientované především na golf, víno a wellness nebo cyk18       BEST OF AUSTRIA

listické výlety burgenlandskými vinicemi.
Partnerské prvotřídní lázeňské hotely:
Falkensteiner Balance Resort Stegersbach, Thermenhotel Larimar, Thermenhotel PuchasPlus a Reiters Allegria Hotel
jsou vybavené vlastními lázeňskými areály nebo přístupem do termálních lázní
Stegersbach.

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

Neuvěřitelná golfová
nabídka: GOLF UNLIMITED!
Rozhodnete-li se pro týdenní pobyt,
zaplatíte za 7 greenfee jen 99 €,
a můžete hrát na všech 77 jamkách
v celém areálu!
www.reitersgolfparadies.com

„U nás host opravdu natankuje energii,“
tvrdí průkopník wellness filozofie Johann
Haberl o velkorysém wellness areálu
o rozloze 4000 čtverečních metrů. Pravidelně se tu věnují například zdravému
spánku, ájurvédě 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 přesto chutná skvěle.

Thermenhotel PuchasPlus
Nadchne vás promyšleným programem
„jak se odlišit od ostatních“. Zdravý životní styl je zde téma číslo jedna. 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 i transport zpět.
PuchasPlus má také vlastní půjčovnu kol.
www.puchasplus.at

kurtech ve Stegersbachu, milovníci koní
(asi 5 km od hotelu se nachází stáj) a cyklisté, kteří mají k dispozici 14 cyklistických
stezek vtipně propojených s kulinářskými požitky. Zkrátka delší dovolená nebo
i krátkodobý pobyt stojí ve Stegersbachu
za vyzkoušení.
Veškeré zajímavé pobytové balíčky
najdete na webových stránkách
www.stegersbach.at.

stegersbach

Best of Stegersbach:
wellness, víno & golf

Thermenhotel Larimar

Reiters Allegria Hotel
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 s šesti ubytovacími jednotkami
3. Právě dokončený objekt 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 nejmo
dernějším provedení.
V novém objektu Allegria Family se nachází vlastní wellness areál s venkovním
bazénem Yin-Yang a fitnesscentrum Panorama, Svět dětí a mládeže, caddyroom
a Lobby-Bar.
Hotel Allegria je propojený s termálními
lázněmi Stegersbach, takže hosté mohou
v koupacím plášti rovnou do lázní. Čtrnáct
bazénů a 1500 m2 vodních ploch tady
nabízí radovánky pro celou rodinu: „Hits
for Kids“ (100 metrů dlouhá skluzavka),
dvě vysokorychlostní skluzavky a bazén
s vlnami. Venku jsou hřiště pro beach volejbal, trampolíny a lezecké stěny. Na své
si ovšem přijdou i tenisté na tenisových
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Best Wellness Hotels
Austria

www.bestwellnesshotels.cz

27 hotelů v Rakousku a v Jižním Tyrolsku,
kde vám snesou modré z nebe…

