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Člověk nemusí cestovat daleko,  
když dobře je tak blízko…

nejlepší ledovce ● jedineČná alpská střediska 
nejúžasnější wellness ● mistrovská gastronomie  
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rakousko: rekordman  
v nabídce zimní dovolené

Vážené čtenářky, vážení čtenáři!
Nejpozději, když vyblednou vzpomínky na 
poslední léto a začíná se projevovat pod-
zimní splín a únava, zatouží tělo i duch po 
odpočinku.
Váháte, kam na zimní dovolenou? Neradi 
létáte? to přece nemusíte! Sousední ra-
kousko má velkou výhodu. Je blízko. lze 
sem proto klidně vyrazit i na prodlouže-
ný víkend, zalyžovat si a zapomenout na 
starosti v teplé vodě a hýčkacích rituálech 
v lázních.
rakousko má největší hustotu hotelů 
a penzionů na světě. Přírodní scenérie 
berou dech i otrlým, doprava funguje 
bezchybně, cítíte se tu bezpečně a hlav-
ně jako doma – pohostinnost místních je 
upřímná a nefalšovaná.
Mezi českými lyžaři jsou ze zahraničních 
destinací suverénně nejoblíbenější ra-
kouské alpy. existují pro to pádné důvo-
dy: tamní střediska jsou blízko (leckdy ne 
dál než ta domácí) a na výběr se nabízí  
22 tisíc kilometrů sjezdovek. tomu nemů-
že konkurovat žádný evropský rival.
V těch vyšších alpských střediscích otví-
rají sezonu začátkem prosince, na ledov-
cích se vleky rozjely už začátkem října.
ale rakousko, to jsou také termální lázně 
a prvotřídní wellness. Ze široké nabídky 
jsem vybrala Stegersbach v přívětivém 
a pohodovém kraji vína – Burgenlandu, 
protože ho považuji za nejmodernější 
wellness destinaci v evropě. Nejen svými 
lázněmi, ale i bohatou kulturou je zajímavá 
oblast Solné komory v Horním rakousku.

dovolená může být také spojená se skvě-
lými kulinářskými zážitky – i o těch se 
dočtete na stránkách čerstvého vydání  
BeSt oF aUStria. 
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na obou ledovcích vysoko nad 
lyžařským střediskem sölden 
v údolí Ötztal začala letos lyžařská 
sezona už v září, kdy se údolí 
teprve zbarvilo do nejkrásnějších 
odstínů. nejvyšší panoramatická 

Pětihvězdičková dovolená
pro nedočkavce 

Das Central – Alpine . Luxury . Life 
auweg 3 

a-6450 Sölden 
www.central-soelden.at

dva ledovcové areály rettenbach 
a tiefenbach, které jsou špičkou 
„v oboru“ ledovcového lyžování, 

se tyčí přímo nad Söldenem. Jsou propo-
jené 169 metrů dlouhým tunelem, který 
vede z jednoho ledovce na druhý v nad-
mořské výšce 3240 metrů, a proslavily se 
mimo jiné tradičním podzimním zahajo-
váním Světového poháru mužů a žen.  
areálu dominující tři vrcholy „Big 3“  
– Schwarze Schneid (3370 m), gais-

lachkogl (3058 m) a tiefenbachkogl  
(3309 m). Všechny tři vrcholy jsou dů-
myslně propojené lanovkami a vleky. 
Sjezdovky na ledovcích mají mírný cha-
rakter. Jedinou výjimkou je právě sjezdov-
ka Světového poháru.    

gastro sUmmit v ice-Q 
gaislachkogl (3058 m) představuje vý-
zvu i pro ty nejsportovnější. domácí ho 
nazývají „naše sportovní hora“. Kromě 
razantních sjezdů zde přímo pod vrcho-
lem lákají strmé žlaby.  
Společnost provozující lanovky zde pod 
vrcholem gaislachkogelu otevírá v pro-
sinci novou  designovou restauraci iCe-Q 
s unikátní moderní architekturou, špičko-
vou gastronomií alpine Cuisine a visutým 
mostem přímo na vrchol.

Central – alpine . luxury . life

V hotelu Central, který najdete pří-
mo v centru Söldenu, se všech-
no točí kolem požitků. Prvotřídní 

kuchyně, které velí šéfkuchař gottfried  
Prantl, se pyšní věčnou čepicí „toque 
d’Honneur“ podle gault Millaua. toto ne 
právě často udělované vyznamenání je 
propůjčováno restauracím, které měly po 
dobu 20 let nejméně jednu čepici. 

prvotřídní vinný sklep
V zimě jsou v hotelu Central pravidelně 
pořádány oblíbené „Winetimes“. Jedná 
se o galadiner, při kterém doporučí jeden 
z renomovaných hostujících vinařů odpo-
vídající vína k jednotlivým chodům. Hosté 
mají možnost osobně se seznámit s vina-
řem a dozvědět se celou řadu zajímavostí 
o víně a pěstování révy. rovněž majitelka 
hotelu angelika Falkner je velkou milovni-
cí vína a společně se sommeliérem Mar-

tinem Sperdinem organizuje pro hosty 
hotelu pravidelné ochutnávky.
Ve vinném sklípku hotelu Central Spa je 
pečlivě uloženo více než třicet tisíc lahví 
ušlechtilého moku z celého světa. 

víno na horách – 13. setkání 
Vyvrcholením pravidelných Winetimes 
je oblíbené setkání milovníků vína Víno 
na horách, která probíhá každoročně 
v dubnu, když se lyžařská sezona chýlí ke 
konci. Jedná se o třídenní event, při němž 
se všechno točí kolem sportu, kultury, 
kulinářství a vína: lyžařský výlet po sva-
zích Söldenu s prominentním lyžařským 
průvodcem, výstava známého rakou- 

ského umělce až po renomované kuchaře 
a sommeliéry, kteří se postarají o labuž-
nické zážitky.

vodní svět venezia 
Pohyb a klid, napětí a odpočinek. Vodní 
svět Venezia nabízí na třech podlažích 
na ploše 1500 m2 nádherné prostředí pro 
relaxaci. Masáže a nejrůznější wellness 
procedury z celého světa nechají rychle 
zapomenout na stres všedních dnů. 
Hotel nabízí po celý týden aktivní sportov-
ní program, kterého se každý podle svých 
zájmů a schopností může zúčastnit. 

sölden je však i mekka těch, kdo 
podzimní dovolenou berou především 
jako zážitek. „nejde o to polykat 
kilometry na sjezdovkách,“ říká 
angelika Falkner, spolumajitelka 
söldenského špičkového hotelu   
„das central - alpine . luxury . life“  
ze skupiny Best wellness hotels 
austria. „požitek pro všechny smysly 
– to je naše heslo,“ vysvětluje filozofii, 
která se snaží spojit zážitky z nádherné 
horské přírody a radost z lyžování 
s rozkošemi gastronomickými.

silnice východních alp zavede 
lyžaře a snowboardisty k ledovcům 
rettenbach a tiefenbach. 36 km 
sjezdovek a 10 lanovek a vleků 
zaručuje začátečníkům i zdatným 
lyžařům nekonečné radovánky.   

© Ötztal tourismus, foto: isidor nösig
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Stubaiský ledovcový areál, který se 
nachází pouhých 40 kilometrů jiho-
západně od innsbrucku, je ze všech 

rakouských ledovců tím nejrozsáhlejším. 
Současně však patří k těm mírnějším  
– tedy rodinným.

do vyšších sFér
od parkovišť na Mutterbergu se šplhají 
souběžné šestimístné kabinkové lanovky 
k mezistanici Fernau (2300 m), odkud 
červené kabinky míří k restauraci eis-
grat (2900 m) a stříbrné ke gamsgarten 
(2600 m) – obě stanice jsou na hlavním 
ledovci eisjoch. Modrá sjezdovka na eis-
jochu je poměrně plochá a široká. ob-
sluhuje ji krytá šestisedačka se sloupy 
unikátně ukotvenými přímo do ledovce. 
Náročnější varianty se najdou kolem sou-
běžné čtyřsedačky na rotadlkopf. Vpravo 
od eisjochu je ještě malý ledovec daun-
ferner s vlekem a červeně značenou, ale 
spíše modrou sjezdovkou. 
od horní stanice šestisedačky eisjoch se 
lze přehoupnout do další, menší ledovco-
vé kotliny Windachferner s vlekem. tady 
se vyplatí vyjet ještě krátkou sedačkou 
k vyhlídkovému bodu Wildspitze nad 
ledovcem daunferner. Proti směru hodi-
nových ručiček – kolem vrcholu Schaufel-
spitze (3333 m) – se dá dále pokračovat 
k nejvzdálenějšímu ledovci gaisskarferner 
s modrou, červenou i černou neuprave-
nou sjezdovkou. odtud už se krátkou se-
dačkou a po mírném svahu vrátíte k me-

zistanici kabinek Fernau. K ní vede také 
velmi pěkná červená sjezdovka z eisgratu 
kotlinou podél kabinky. Většina svahů na 
Stubaii je, stejně jako na jiných ledovcích, 
lehké a střední náročnosti, velmi širokých 
a s dlouho kvalitním prašanem. 

stUBai – nejlepší ledovcový 
terén pro rodiny s dětmi 
Stubaiský ledovec byl v žebříčku příručky 
adaC Skiguide pro rok 2011 vyzname-
nán jako „nejlepší alpská lyžařská oblast 
pro rodiny s dětmi“. rozhodující byly 
například vynikající výsledky v kategorii 
nabídek na opatrování dětí v lyžařském 
kempu Big Family Ski-Camp se školkou 
a dětskou restaurací, velký počet širokých 
nenáročných sjezdovek a také cena ski-
pasu. děti do deseti let v doprovodu jed-
noho platícího rodiče jezdí na vlecích a la-
novkách na Stubaiském ledovci zdarma.

vyrazte na víkend na stubaiský 
ledovec a užijte si předvánoční 
lyžovačku. nebudete litovat. 
najdete tu 110 kilometrů sjezdovek 
a 26 lanovek a vleků.

lyžařské požitky 
v království sněhu a ledu

požitkáři  
si rovněž přijdoU na své 
Kdo hledá excelentní restaurace, nebude 
zklamán. restaurace Schaufelspitz má 
velký výběr opravdových lahůdek. V re-
stauraci eisgrat si smlsnou milovníci špa-
get díky nejvýše položené výrobně všech 
druhů těstovin. letos byla rozšířena re-
staurace Zur goldenen gams o Schnee-
kristall-Pavillon s velkou terasou.

další informace: 
tourismusverband Stubai tirol 

www.stubai.at

1750–3333 m. n. m



Snowboardisté mají své „separé“ 
u vleku olperer, nazvané Betterpark 
Hintertux. Sjezdovky vedoucí na-

pravo od vyhlídkové restaurace tuxer Fer-
nerhaus v nadmořské výšce 2660 metrů 
jsou ale hodně náročné. Ne nadarmo se 
té nejkrkolomnější z nich říká Haxenbre-
cher neboli lamač nohou. Sněhové boule 
tu sahají takřka po bradu a po rolbě, která 
by je srovnala, nikde ani stopy. 

ČtyřhvězdiČková pohoda 
v hotelU alpenhoF****s 
rodinný hotel alpenhof****S má tu nej-
lepší polohu, jakou si návštěvník ledovce 
může přát: 150 metrů od dojezdu sjez-
dovky! 
„Přicházet jako host a jako přítel odchá-
zet“ – to je motto rodiny dengg, která řídí 
tento tradiční rodinný hotel ve středisku 
Hintertux přímo pod ledovcem. Hotel se 
vyznačuje nadčasovou elegancí a neuvě-
řitelnou pohostinností. Však za své služby 
a skvělé vybavení dostal jako jediný v le-
dovcovém údolí čtyři hvězdičky s přívlast-
kem Superior. 
Hotel alpenhof je pro lyžařskou dovole-
nou přímo ideální. Nejen díky své polo-
ze, ale i programu. Pětkrát týdně mohou 
hosté vyrazit na sjezdovky se zkušeným 

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

saUna neBo laconiUm?
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 lyžá-
ků do pantoflí, natáhnout se do županu 
a „skončit“ v bazénu nebo sauně. lázeň-
ský a kosmetický areál Vitalis Spa, který 
se rozprostírá na ploše kolem 1600 m2, 
nabízí příjemný bazén (i jeden dětský), 
kouzelnou panoramatickou saunu, parní 
lázně, laconium, prostorné odpočívárny 
a největší alpskou zahradu v údolí tuxertal.

Hotel Alpenhof****S 
alpská luxusní wellness 

BíLé týDny  
4. 1. 2014.–1. 2. 2014

■ 7 noclehů
■  skvělá polopenze s odpolední 

vydatnou svačinou
■ 6denní skipas
■  5x týdně možnost účastnit se  

organizované výpravy na lyže 
(pondělí–pátek)

■  vstup do lázní VitaliS SPa  
(1600 m2)

cena:
v suitě enzian, 38 m2: 1119 € za osobu

další kategorie a paušální nabídky: 
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.
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Mölltalský ledovec ve Flattachu 
mölltalský ledovec je oproti jiným 
rakouským ledovcům poměrně 
malý, zato příjemně pestrý, 
s rozličnými obtížnostmi tratí i off- 
-piste terénem. nachází se nedaleko 
prázdninového střediska Flattach 
v nejjižnější rakouské ledovcové 
oblasti. 

Jediný korutanský ledovec Mölltaler  
gletscher sahající až do výšky 3122 m 
n. m. nabízí kvalitní lyžování schopné 

vyhovět jak razantním jezdcům, tak i ro-
dinám a pohodově laděným lyžařům.
Za pouhých 8 minut vás dopraví nejdelší 
podzemní lanovka na světě do horní sta-
nice ve výšce 2320 metrů n. m. a zde se 
vám otevřou nádherné výhledy na mno-
ho pěkných sjezdovek ležících ve výšce 
2200–3100 m a na strhující panoráma Vy-
sokých taur i vzdálených dolomit. 
Mölltal má hned několik podstatných vý-
hod oproti ostatním rakouským ledovcům. 
Jsou tu přijatelnější ceny skipasů: děti do 
6 let ho mají zdarma a starší do 18 let pla-
tí jen poloviční cenu. Výhodná poloha na 

jižní straně hlavního alpského hřebene na-
bízí pravděpodobnost lepšího počasí než 
na severní straně. díky stálým sněhovým 
podmínkám je ledovec vyhledáván hlav-
ně pro jarní lyžování, kdy jsou svahy zalité 
sluncem, a přesto velmi kvalitní pro poho-
dlné lyžování. Perfektně upravované sjez-
dovky nikdy nejsou přeplněné spoustou 
lyžařů a jsou dostatečně široké pro carving 
i snowboarding. Snowboardisté tu najdou 
funpark s 80 m dlouhou U-rampou a ně-

www.flattach.at 
www.gletscher.co.at

kolik překážek. Kdo neholduje sjezdov-
kám, najde tu slušnou nabídku běžeckých 
tratí i přímo na ledovci nebo může vyrazit 
na sněžnice či brusle. 
Milovníci freeridu budou nadšeni nejdel-
ším freeridovým sjezdem ve východních 
alpách, který vede až do údolí. Na ledovci 
v  Mölltalu se lyžuje až do 11. května!

Stylový tříhvězdičkový hotel vám umožní poznat korutan-
ský způsob života a typickou srdečnou pohostinnost. 
Nechybí odpočinková oáza s finskou saunou, parní lázní, 

panoramatickou saunou, infračervenou kabinou a prostornou 
odpočívárnou. 

alPeNHotel  
BADMEIStER***
dovolená na slunné straně vysokých taur 
– nejbližší hotel u ledovce 

Alpenhotel Badmeister*** 
innerfragant 18, 9831 Flattach 

tel.: +43 (0) 4785/8105  
hotel@badmeister.at 
www.badmeister.at

Hotel  
FLAttACHER HOF****

LEDnOvá 
nABíDkA: 7 = 6  

(7 noclehů za cenu 6) 
při pobytu  

od 11. do 25. ledna 2014

www.flattacherhof.at
info@flattacherhof.at  

tel.: +43(0)4785/8100

na úpatí mölltalského ledovce 
– hotel plný tradice, pohodlí a skvělé pohody

nAšE SkvěLá nABíDkA pRO RODIny v zimě 2013/2014 
(4. 1.–12. 4.2014 a 19. 4.–4. 5.2014) 

velkorysé slevy pro děti v pokoji rodičů  
při rezervaci týdenních pobytů: 

děti do 9,9 let: zdarma, děti od 10 do 12,9 let: 70 % sleva, 
děti od 13 do 17,9 let: 50 % sleva, od 18 let: 30 % sleva 

Útulný hotel s velmi 
pohodlnými pokoji 
v různých velikostech, 

velkoryse koncipovaný well-
ness areál s různými saunami, 
krytým bazénem, fitness cen-

trem. od hotelu jezdí ke sjez-
dovkám skibus zdarma.  
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kitzbühel: nejlepší lyžařská
oblast na světě 

Kitzbühel nabízí velmi rozlehlou síť 
sjezdovek, která je pestrou směsí 
všech obtížností, nevyjímaje volný 

terén v blízkosti sjezdovek i dále od nich, 
s rušnými i liduprázdnými, až téměř ne-
nalezitelnými svahy, širokánskými ranve-
jemi i spletitými a dlouhými tratěmi. 
dopravní tepnou do areálu z Kitzbühelu 
je kabinková lanovka na Hahnenkamm, 
ale nástup do lyžařského areálu je rovněž 
možný ze sousedního Kirchbergu. 
Unikátní kabinkou překlenující stamet-
rovou propast je areál napojený na hou-

pačku Jochberg – Pass thurn, která mile 
překvapí členitostí i nízkou návštěvností.

www.kitzbuehel.com

v lednu letošního roku byl kitzbühel 
největším německým testovacím 
on-line portálem skiresort.de 
vyhlášen za nejlepší lyžařskou 
oblast na světě. hodnotících kritérií 
bylo celkem osmnáct: nejen velikost 

lyžařského areálu, ale především 
kvalita lyžařských podmínek 
a infrastruktury, bezpečnost,  
úroveň restauračních zařízení, 
nabídka après-ski a přívětivost  
pro rodiny s dětmi. tOp-EvEntS

 zIMA 2013/2014

28. 11.–26. 12. 2013: 
advent na horách a vánoční trh
1. 1. 2014: velký novoroční ohňostroj 
a lyžařská show 
16.–19. 1. 2014: 12. valartis Bank 
snow polo world cup – největší 
turnaj na sněhu s osmi týmy
24. 1.–26. 1. 2014: 74. světový pohár 
hahnenkamm – nejznámější lyžařský 
závod světového poháru na legen-
dární sjezdovce Streif

A-ROSA kitzbühel: královské světy hor

tato úžasná destinace vás doslova 
uchvátí: svou exponovanou 
polohou, vizionářskou architekturou 
a skvělými službami. 

a-roSa resort se nachází v klid-
ném, a přitom centrálním místě 
v Kitzbühelu s výhledem na blízký 

lyžařský areál se sjezdovku Streif. Moder-
ní luxusní hotel byl vybudován ve stylu 
tyrolského zámku a sbírá jedno vyzna-
menání za druhým. Posledním a nejcen-
nějším jsou bezpochyby letošní tři čepice 
podle gault Millaua a 17 bodů, kterými 
byla vyznamenána restaurace pro gur-
mety Heimatliebe, a která patří k nejlep-
ším restauracím v rakousku.

spa-rosa
Hosté mají k dispozici velký lázeňský areál   
SPa-roSa a sportovní centrum. Venkov-
ní i vnitřní bazény jsou samozřejmostí 
stejně jako 7 saun, hamam, rasul, ledová 
jeskyně a 16 kosmetických kabin. Vybrat 
si lze z bohaté nabídky masáží a procedur 
z celého světa. 

více na: www.a-rosa.at/kitzbuehel

A-ROSA RESORt  
ried Kaps 7 

6370 Kitzbühel

BALíčEk A-ROSA 
zIMní pOHáDkA  
alpský zážitek v pětihvězdičkovém 
resortu plném pohody! rafinovaná 
architektura, skvělý servis, exkluziv-
ní SPa-roSa, špičková gastronomie 
a nádherné panoráma zimních alp  
– to vše činí z pobytu u nás nezapo-
menutelný zážitek. 
■  3 noclehy ve dvoulůžkovém pokoji
■  večerní a-roSa bufet v restauraci 

Streif  
■  2denní skipas (na osobu)  
■  volný vstup do lázeňského areálu 

SPa-roSa na ploše 3000 m2  
■  vstup do fitness centra včetně  

nabídky kurzů
■  za osobu ve dvoulůžkovém pokoji  

od 514 €
Nabídka platí od 15. 12. 2013 do 31. 3. 
2014 (neplatí o svátcích), víkendové 
a sezonní příplatky možné

rezervovat lze podle disponibility 
na tel.: +43 (0) 53 56-65 660 992

kitzbuehel@a-rosa.de

© Foto: michael werlberger
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Úžasné je, že tak obrovský prostor, 
který se zdá až nekonečný, vůbec 
není přelidněný – je tak velký, že 

se v něm lyžaři ztratí a vůbec si nepřekáží. 
a především vás SkiWelt nezačne nudit 
a nepřestane inspirovat!

sporthotel ellmaU
V největším souvislém lyžařském areá-
lu rakouska, v půvabném středisku ell-
mau,  se nachází rodinný hotel Sporthotel 
ellmau. Nádherně pohodlné turistické 
stezky začínají přímo před vchodem do 
hotelu a vedou po krásných pastvinách 
nedotčenou přírodou k alpským vrcho-
lům. V zimě lze nastoupit nedaleko hote-
lu do pozemní lanové dráhy, která lyžaře 
vyveze na pláně. Není tedy divu, že Sport- 
hotel ellmau patří díky této pohádkové 
poloze k nejoblíbenějším tyrolským ho-
telům, který je pro každý druh dovolené 
skvěle vybavený. 

wellness v oáze smyslů
rozsáhlý wellness areál oáza smyslů 
nabízí vše, nač 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 roz-
sáhlá louka s výhledem na horský masiv 

Sporthotel Ellmau: 
v eldoradu zimních sportů 
nejrozsáhlejší lyžařský areál 
skiwelt  nemá v evropě konkurenci 
– neuvěřitelná spleť lanovek a vleků 
v osmi navzájem propojených 
střediscích a téměř tři sta kilometrů 
dynamických sjezdovek vás ohromí. 

Wilder Kaiser. Zájemci si mohou vybrat 
mezi klasickými i orientálními masážemi, 
ájurvédou, zábaly, shiatsu a celou řadou 
dalších procedur. 
Ke každému sporthotelu patří samozřej-
mě fitness centrum. Ve Sporthotelu ell-

Sporthotel Ellmau in tirol  
Familie Unterlechner 

dorf 50,  a-6352 ellmau  
am Wilden Kaiser 

tel.: +43 (0)5358 3755 
www.sporthotel-ellmau.com 
info@sporthotel-ellmau.com

mau je fitko vybaveno nejmodernějšími 
přístroji pro posilování i vytrvalostní cvi-
čení. Nechybí ani tři televize na stěnách.
Kosmetické oddělení nabízí zkrášlovací 
programy a jednotlivé procedury s kos-
metikou Maria galland a ligne St. Barth. 

nABíDkA  
WIntERzAUBERtAGE   
(zIMní kOUzELné Dny)     
■  4 noclehy 
■  nápoj na uvítanou
■  3denní skipas v areálu Wilder  

Kaiser/Brixental
■  skvělá polopenze Sporthotel: 

snídaňový bufet s biokoutkem, 
večer menu o 4 chodech 
s možností výběru ze 4 hlavních 
jídel

■  denně salátový a dezertový bufet   
■  účast v hotelovém aktivním 

programu
■  volný vstup do wellness areálu
■  1 koupel dle volby v císařské vaně

zIMní kOUzELné Dny
04.01. - 

11.01.
11.01. - 
25.01.

25.01. - 
08.02.

16.03. - 
30.03.

dP Kaiserspitz 593 € 629 € 649 € 575 €

dP landleben 649 € 685 € 705 € 631 €

Suite Sonnenblume 699 € 735 € 763 € 681 €

Suite alpin lodge 979 € 1015 € 1051 € 961 €

Ceny za osobu ve zvolených pokojích a termínech

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.

Foto: radek holub
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Hotel kaiserhof *****
luxus ve své nejčistší podobě

Stačí ráno otevřít dveře, a už jste 
přímo na hlavní sjezdovce lyžař-
ského areálu Skiwelt Wilder Kaiser- 

-Brixental. 

wellness oase
Kombinace alpského vzduchu a sportu 
má na tělo i ducha blahodárné účinky, ale 
také umí přivodit příjemnou únavu. Není 
nic krásnějšího než přezout nohy z lyžáků 
do pantoflí, obléct se do županu a skončit 
v sauně nebo bazénu s nádherným výhle-
dem na horský masiv Wilder Kaiser. 

gUrmeti vítáni
denně připravuje tým pod vedením šéf-
kuchaře günthera lamperta skvostná 

 5 hvězdiček 
 2 čepice podle gault  
        millaua (2013) 
 rakouský kuchař roku  
        (2011) 
 3 relax lilie (2014)

v kouzelné poloze, na sluneční plošině vysoko nad střediskem ellmau, trůní 
nejmenší tyrolský pětihvězdičkový hotel kaiserhof. 

Hotel kaiserhof***** 
Familie Bianca & günter lampert 

Harmstätt 8 
6352 ellmau/tirol 

tel.: +43 – 5358 – 20 22  
fax: +43 – 5358 – 20 22 – 600  

info@kaiserhof-ellmau.at 
ww.kaiserhof-ellmau.at 

menu o pěti chodech. Jeho kuchařské 
umění bylo letos oceněno dvěma čepice-
mi podle gault Millaua a 15 body. V roce 
2011 byl günther lampert vyhlášen nej-
lepším rakouským kuchařem roku.

SkIpASS tOtAL
■  7 noclehů v dvoulůžkovém pokoji 

ellmau včetně skvělé stravy pro 
gurmety

■  6denní skipas 
■ od 1262 € za osobu
■  vyšší kategorie pokojů s příplatkem

 

platnost nabídky: 
6. ledna–30. března 2014

opravdu lyžujete dobře? otestujte se na SkiMovie!

Snímané sjezdovky jsou hitem le-
tošní zimy. Jednou z nich je i Ski- 
-Movie trasa v Scheffau na jižním 

svahu sjezdovky č. 66, která je součástí 
salcburského lyžařského světa Wilder 
Kaiser. 
Projedete sjezdovku a svůj osobní ly-
žařský záznam si večer stáhnete na pří-
slušných webových stránkách. Záznamů 
může být tolik, kolik potřebujete, takže si 
můžete porovnat, jaký byl rozdíl mezi vaší 
agresivní a stylovou jízdou.

šíleně velký
SkiMovie trasa není jediným důvodem, 
proč se vydat na lyže do SkiWelt Wilder 
Kaiser–Brixental. Jedná se totiž o nejroz-
sáhleji propojenou lyžařskou oblast v ra-
kousku. tvoří ji 279 kilometrů upravených 
sjezdovek.
Kromě precizně upravených tras nabí-
zí SkiWelt bezpočet malých příjemných 
zastavení – totiž 84 klasických horských 
chat s tyrolskými dobrotami. 
Mýlí se ten, kdo si dovolenou na horách 
spojuje jen s vytrvalostním lítáním naho-
ru a dolů až k padnutí. Pobyt „po tyrolsku“ 
vás naučí skutečnému užívání si volných 
pohodových dnů.

www.skiwelt.at

co dělají webové kamery, když 
nesnímají počasí? některé nic a jiné 
snímají lyžaře. lyžujete-li na správné 
sjezdovce a máte-li v ruce časový klíč, 
dostanete se k záznamu své jízdy.

Foto: albin niederstrasser
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V rakousku jsou wellness dovole-
né velmi rozšířené a hotely a re-
sorty vycházejí tomuto trendu 

vstříc a svou nabídku stále rozšiřují.  Za 
tímto účelem bylo v  roce 1992 založeno 
v rakouském innsbrucku sdružení hote-
lů Best Wellness Hotels austria, které 
mělo za cíl poskytnout ty nejlepší pod-
mínky pro relaxaci a odpočinek a etab-
lovat na trhu značku, která bude zárukou 
kvality wellness. Všechny členské hotely 
nabízejí skvělé podmínky pro relaxa-
ci a odpočinek v nádherném prostředí, 
v takřka idylických polohách a lokalitách 
s příjemnou rodinnou atmosférou. 

Best wellness kvalita
V současné době patří do portfolia sdru-
žení 27 prvotřídních čtyř- a pětihvěz-
dičkových wellness hotelů v rakousku 
a Jižním tyrolsku. Hotely se od roku 1992 
rozvíjejí podle přání svých hostů a zaru-
čují exkluzivní koncepci pohody, která od 
svého začátku dosáhla velkých úspěchů 

Best Wellness Hotels Austria: 
přeborníci v zahánění únavy

Češi zvyšují své požadavky na zimní dovolenou a vyhledávají kombinaci ly-
žařského zájezdu a wellness nabídky. při výběru zimní dovolené kladou stá-
le větší důraz na možnost relaxace v hotelu nebo horském středisku a jsou 
ochotni si připlatit – tento trend registrují české cestovní agentury.

a jejíž relaxační náplň si získává stále více 
hostů. 
Wellness jako komplexní pojetí dovolené, 
tak zní filozofie skupiny hotelů už řadu 
let. Nabídka sportovních aktivit je rozsáh-
lá – od lyžování až po golf. V hotelech se 
o hosty starají profesionální trenéři pro 
wellness a fitness a nabízejí každodenní 
bohatý program. 

Best wellness požitek
Vedle sportovní nabídky a nabídky a lá-
zeňských terapií je samozřejmou součástí 
filozofie hotelů promyšlená zdravá strava. 
Skvělá kuchyně ve všech hotelech před-
stavuje vyváženou stravu odpovídající 
nejen všem kritériím zdravé výživy, nýbrž 
splňuje i ty nejvyšší kulinářské nároky.  
Motto hotelů zní: „Požitek, ne odříkání“. 
Kulinářské požitky jsou radostným smys-
lovým zážitkem, který patří k relaxačnímu 
pobytu.
Best Wellness Hotels austria jsou zvyklé 
sbírat jednu kulinářskou trofej za druhou: 
pyšní se kuchařskými čepicemi podle 
gault Millaua,  michelinskými hvězdami 
a dalšími speciálními vyznamenáními 
z oblasti gastronomie. Skuteční mistři 

šéfkuchaři jsou zvyklí sbírat jednu 
kulinářskou trofej za druhou

další informace o skupině hotelů  
www.bestwellnesshotels.cz

Uklidňující hudba, vůně alpských bylin
– stačí hodinka, a vaše starosti odlétnou

a jejich kuchařské týmy připravují jak exo-
tické pokrmy, tak i místní, vegetariánské 
nebo jiné speciality.
 
naBídka stále roste 
Vedení sdružení neustále pracuje na 
rozšiřování nabídky všech služeb, kte-
ré odpovídají nejnovějším poznatkům 
a trendům. Hotely používají rovněž pra-
vou alpskou kosmetiku alpienne, k jejíž 
výrobě jsou používány výlučně suroviny 
z kontrolovaného sběru ve svém prapů-
vodním alpském prostředí, kde mohou 
rozvinout svou největší účinnou sílu. Ze 
všeho, co hory přinášejí pro naše zdraví, 
nabízejí jen to nejlepší…  
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Pohádkové jezero achensee leží 
v severním tyrolsku nedaleko 
innsbrucku v nádherném alpském 

údolí obklopeném horskými pásmy Kar-
wendel a rofan ve výšce kolem 950 me-
trů. Na sjezdaře zde čekají tři lyžařské 
areály s 30 moderními lanovkami a vle-
ky, 50 kilometrů sjezdovek, běžkařům 
je k dispozici 150 kilometrů klasických 
běžeckých tratí a 51 kilometrů tratí pro 
skating. Pro snowboardisty byly vybudo-
vány snowpark a funpark.

wellnessresidenz alpenrose 
„Nežijte ve snu, ale své sny prožívejte“  
– to je motto kouzelné wellness rezidence 
alpenrose v Maurachu, jednom ze čtyř 

zdejších alpských středisek, v bezpro-
střední blízkosti lyžařského areálu rofan. 
inovativní majitel hotelu dávno přišel na 
to, že klasický materiální luxus už tak 
neuspokojuje, že novým trendem jsou 
wellness a zdraví. Svou wellness nabídku 
neustále rozšiřuje a přizpůsobuje ros-
toucím nárokům klientely. Hosta čeká 
v hotelu opravdu perfektní infrastruktura 
a jedinečné zážitky. Velkolepý lázeňský 
areál na celkové ploše kolem 5000 m2 je 
prostoupený teplem, vůněmi, světelnými 
efekty a ušlechtilými esencemi. 

chrám vitality
„Panta rhei“ – to věděli už staří Řekové. 
V toku času a života se krátce zastavit 
a zavřít oči… vstupte do chrámu vitality. 

Wellnessresidenz Alpenrose: 
Nežijte ve snu, ale své sny prožívejte
Často je jezero achensee, vklíněné 
mezi hory a vyplňující takřka celou 
šířku údolí, srovnáváno s norskými 
fjordy. perla tyrolska – tak nazýva-
li jezero básníci a umělci. nadšení, 
které u nich achensee vyvolalo, za-
chvátí jednoduše každého, kdo sem 
přijede.

Prostřednictvím jasných barev, ušlechti-
lých materiálů a rafinovaných světelných 
efektů je zde inscenována hra pro smysly. 
Vstupte, vdechněte vůni dřeva a aroma-
tických esencí a nechte všední dny za 
sebou. Najdete zde následující lákadla: 
srubovou a limbovou saunu, caldarium, 
lakonium, solnou lázeň v tyrolské skále 
a parní lázně.

zážitková saUna  
kräUteralm
K nejnovějším saunovým inscenacím 
patří čerstvě vybudovaná zážitková sau-
na Kräuteralm, plná kořeněné vůně bylin 
a limby. Nachází se v hotelové zahradě 
v dřevěném domku a s hotelem je propo-
jená podzemní chodbou. Skutečná oáza 
pro všechny, kteří milují blahodárné teplo 
a klid…
Každodenní saunové rituály jsou skuteč-
né inscenace doplněné nejrůznějšími ná-
levy, doprovázené hudbou a hrou světel. 
Úžasný zážitek je zakončen osvěžením 
ve venkovním areálu. Pak můžete příjem-

ně snít nebo klimbat s vyhlídkou na hory 
nebo na plameny v krbu na vodním lůžku 
na polštáři s alpskými bylinkami v útulné 
odpočívárně. Ve wellness areálu můžete 
vyzkoušet snad všechny druhy masáží 
a terapií, které existují. evropské, asijské, 
havajské. ty exotické jsou velmi důmysl-
ně inscenované. 

WELLnESSRESIDEnz 
ALpEnROSE 

je jedním ze zakládajících členů 
skupiny renomovaných wellness 

hotelů Best Wellness Hotels austria 
www.bestwellnesshotels.cz

www.bestwellnesshotels.cz

V hotelu nechybí ani velké oddělení kos-
metiky. Fitness centrum „Fit & Fun House“ 
se nachází ve vlastním objektu a je vyba-
vené nejmodernějšími fitness přístroji 
a tělocvičnou pro aerobik, jógu a pilates, 
a dokonce vlastní tělocvičnou pro kinesis 
a cvičení na power plate, do jejichž tajů 
vás zasvětí odborně vyškolení trenéři. 

děti rozhodUjí o dovolené
Hotel alpenrose ale není jen wellness ráj 
pro dospělé, nýbrž současně rodinný ho-
tel, který uspokojí ty nejvyšší nároky. děti 
tu najdou „Svět dobrodružství“, „funpark“, 
lezecké sítě, pirátskou loď a hřiště na ko-
šíkovou. tým zkušených pedagogů se jim 
stará od rána do večera o pestrý program. 
dětská zařízení jsou k dispozici denně od 
9.30 do 22 h včetně kompetentního do-
hledu. Nechybí ani dětská diskotéka.

Wellnessresidenz Alpenrose 
6212 Maurach/achensee 

rakousko
tel.: +43 (0)5243 52930 

www.alpenrose.at
info@alpenrose.at

Best Wellness Hotels Austria: 
přeborníci v zahánění únavy
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Ledovec, hory a jezero: 
alpská zima se 100procentní zárukou sněhu

region Zell am See-Kaprun sdru-
žuje tři lyžařské areály se sjezdov-
kami zahrnujícími všechny stup-

ně obtížnosti. Kitzsteinhorn je spojený 
s Vysokými taurami a má ledovec, nabízí 
tedy stoprocentní záruku sněhu. Hřeben 
Schmittenhöhe se táhne přímo nad měs-
tečkem Zell am See a láká svou univer-
zálností. Maiskogel je se svými mírnými 
sjezdovkami vhodný především pro rodi-
ny s dětmi a nachází se přímo v Kapru-
nu. Návštěvníci si tedy mohou vybrat ze 
tří lyžařských oblastí s celkovou délkou 
sjezdovek 138 kilometrů. 

Letos připravil region zell am See-kap-
run řadu zajímavých novinek a eventů:

nová sjezdovka Black 
mamBa se zárUkoU sněhU
Pravý adrenalinový zážitek čeká na zku-

šené lyžaře na nové sjezdovce na ledovci 
Kitzsteinhorn. Black Mamba – tak se jme-
nuje nový zážitek na sjezdovce, která je 
pro sportovce svou délkou 1000 metrů, 
převýšením 250 metrů a 63procentním 
sklonem dokonalou výzvou. Pět volných 
sjezdových tratí a tři snowparky s největ-
ší superpipe v rakousku doplňují nabídku 
v ledovcovém areálu o nadmořské výšce 
3029 metrů.

nejdelší FUnslope na světě
Pestrá nabídka v areálu Schmittenhöhe 
přímo nad střediskem Zell am See je letos 
bohatší o další atrakci: nejdelší funslope 
na světě o délce 1300 metrů. Funslope 
je neobyčejná sjezdovka „opepřená“ čet-
nými tunely a ostrými zatáčkami. Hned 
vedle ní se rýsuje velký snowpark, který 
ulehčí začátečníkům první kroky ve světě 
freestylu, ale zároveň nadchne i pokročilé 
sportovce. 

šmidolinův draČí park 
V nově otevřeném dětském zábavním 
parku se děti mohou učit snadno prvním 
krůčkům a obloučkům na lyžích. 

jedineČný zážitek: 
jízda ratrakem
Kdo se chce dozvědět, jak se upravují 
sjezdovky, má poprvé možnost naskočit 
na jedenáct tun těžký ratrak a být na sjez-
dovkách v rodinném areálu Maiskogel při 
tom. tento jedinečný zážitek na ratraku 
trvá dvě a půl hodiny a lze se ho zúčastnit 
každý den.

proslulý lyžařský region zell am see-kaprun patří k nejatraktivnějším ra-
kouským destinacím. návštěvníky láká okouzlující zimní krajina, lyžařský ráj 
se skvělou infrastrukturou pro všechny zimní sporty a bezprostřední blíz-
kost ledovce kitzsteinhorn. 

Eventy v letošní zimní sezoně:

white start games
3. ročník „White Start games“ ve dnech 
9.–10. 11. 2013 bude zábavným otevře-
ním sezony a soutěžením ve vzrušujících 
nekonvenčních disciplínách v Kaprunu, 
tauern Spa a na Kitzsteinhornu s mož-
ností vyhrát nové auto.

advent v zell am see 
a průvod Čertů
adventní čas je dobou zvyků a vedle mi-
lých adventních trhů asi neexistuje tradič-
nější zvyk než průvod čertů. Postavy pro-
bouzející strach, s impozantními, napůl 
zvířecími a napůl člověku se podobajícími 
maskami a nákladnými oděvy se budou 
večer 5. prosince rojit v Zell am See.

noČní let Balonů
13. a 15. ledna se koná v Zell am see Noc 
balonů, kdy prosvícené balony promění 
nebe nad městečkem v moře pestrých 
světel. 15. ledna se bude rovněž konat Ski- 
-akrobatik-Show, kterou organizují místní 
trenéři lyžování a snowboardování.
Kromě lyžování na sjezdovkách se může-
te ve volném čase věnovat i jiným zimním 
sportům, jako jsou například paragliding, 
snowrafting, létání rogallem, sáňkařské 
závody, noční sjezdové lyžování apod. 
Schmittenhöhe je také správným místem 
pro turisty, kteří si chtějí při krátkých zim-
ních procházkách vychutnávat velkolepé 
výhledy. Jakmile jezero zamrzne, přesunou 
se sportovní akce i na ledovou plochu.

www.zellamsee-kaprun.com
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Alpina Wellness & Sporthotel ****S
Familie Schwarz 

alpendorf 8
5600 St. Johann im Pongau

Salzburg 
www.alpina-alpendorf.at

Zimní radovánky pro děti i dospělé

Nabídku doplňuje skvělá kuchyně 
s dobře zásobeným vinným sklíp-
kem, velkorysý wellness areál 

a pestrý sportovní program.

největší rakoUský 
skiregion ski amadé  
lyžařský region Ski amadé – to je celkem 
25 středisek vzájemně propojených la-
novkami a vleky. Společný skipas otevírá 
brány 270 lanovek a vleků s 860 km sjez-
dovek všech stupňů obtížnosti: od leh-
kých modrých až po boulovité a prudké. 

ALpInA pLUS: půjčovna lyžařského vy-
bavení a lyžařská škola přímo v hotelu, 
a za speciální cenu! 

a když nevyjde počasí, nemusí přijít 
sportovní vyžití zkrátka. V hotelu je totiž 
k dispozici tenisová hala se dvěma kurty,  
golfový simulátor a fitness studio s trené-
rem, vybavené těmi nejmodernějšími pří-
stroji. Hotel připravuje pravidelně bohatý 
každodenní sportovní program: od ranní 
gymnastiky přes pilates až po individuální 
cvičení zaměřená na páteř apod. 

závan exotiky Uprostřed 
salcBUrských hor
lázeňský areál aSiaN beauty & spa je 
zaměřený nejen na klasické masáže, ale 
i na asijskou životní filozofii. Prostřednic-
tvím svých procedur a terapií přináší do 
salcburského světa hor velkou porci klidu 
a vyrovnanosti. Cílené klasické masáže 
i procedury z dálného východu uvolňují 
a odbourávají stres a napomáhají znovu-
vytvoření tělesné rovnováhy. 

oblíbený rodinný alpina wellness 
& sporthotel****superior se nachází 
přímo na sjezdovce v salcburském 
středisku alpendorf. nabízí nejen 
útulné pokoje a luxusní suity, ale 
i prázdninové apartmány, tak oblí-
bené u rodin s dětmi. 

Vyvrcholením programu pro dobrou po-
hodu je návštěva wellness areálu Vital-
garten se světem saun a odpočívárnou 
s nádherným výhledem na vrcholky hor.  
V hotelu nechybí krytý bazén obklopený 
pohodlnými lehátky. 
 
děti, děti!
aby si rodiče mohli odpočinout od dětí, je 
v hotelu každý den zajištěno hlídání dětí, 
a to i těch nejmenších: postarají se tu 
i o čtyřtýdenní kojence. dětské oddělení 
Storchennest je vhodné pro děti do tří let.
ti starší – od tří let do šesti – zažijí neza-
pomenutelné dny v miniklubu Kid’s Won-
derland. Pro děti od šesti let připravuje 
tým zkušených vychovatelů nejen aktivní 
a sportovní program, ale i pestrý program 
pro rozvíjení tvůrčích aktivit, které doká-
žou učinit z každé dovolené velké dob-
rodružství. K dispozici jsou po celý den 
osvěžující nápoje, odpolední svačinka 

a dokonalé vybavení pro ty nejmenší: od 
dětské kuchyňky, která je otevřená non-
stop, až po dětské chůvičky a balíčky pro 
děti na pokojích. 
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katschberg je k dětem přívětivý

lyžařská oblast Katschberg leží totiž 
v obou těchto rakouských spolko-
vých zemích. Pohyb „na hranici“ je 

možná někdy trochu složitý pro investo-
ry, ať už chtějí budovat nové hotely, sjez-
dovky nebo lanovky – o kontrolovaném 
rozvoji střediska se uvažuje. lyžařům, 
kteří si užívají širokých sjezdovek, z nichž 
nejdelší z vrcholu hory aineck (2220 m) 
do St. Margarethen měří nekonečných 
6 km a je právem na skimapě značená 
jako „dálnice a1“, je ale úplně jedno, kde 
vytáčejí své carvingové oblouky. Mají tu 
k dispozici 70 km sjezdovek, přes vyso-
kou nadmořskou výšku všechny zasně-
žované děly, takže jistota sněhu je tu té-
měř stoprocentní. Svoje výkony si každý 

může po zadání čísla svého skipasu na 
konci lyžařského dne zkontrolovat na in-
ternetu. Pro „požírače kilometrů“ ani pro 
hogo-fogo klientelu promenující se ná-
kupními uličkami v kožiších není ovšem 
Katschberg ideální místo. „Soustředíme 
se na rodiny s dětmi, pro ně připravuje-
me speciální programy a nabídky,“ říká 
Stefan Brandlehner, ředitel místního tu-
ristického svazu. „Children-friendly“ jsou 
sjezdovky i lyžařské školy (v některých 
se najdou i česky nebo slovensky hovo-
řící instruktoři), pro malé lyžaře jsou tu 
speciální vleky i zahřívací pavilony, myslí 
na ně v restauracích i hotelech. „Šťastné 
děti, odpočinutí rodiče“, motto rodin-
ného zážitkového hotelu Hinteregger, 
jednoho ze tří, které v Katschbergu patří 
manželům Wolfgangovi a isolde Hinte-
reggerovým, tu platí skoro všude. „Zá-
sadní výhoda Katschbergu je, že na lyže 
můžete vyjet rovnou z hotelu a můžete 

na vrcholku hory tschaneck (2030 m)  
hned u konce šestisedačkové lanov-
ky je mapa. přestože je jasno, modrá 
obloha a nádherný rozhled do všech 
světových stran, není mi jasné, kde 
jsem. v salcbursku, nebo v koruta-
nech?

se s unavenými dětmi kdykoliv během, 
dne vrátit,“ říká Wolfgang Hinteregger. 
„V našem hotelu Hinteregger mají děti 
postaráno i o další program. V šesti her-
nách se jim věnují zkušené vychovatelky, 
starší tu mají kulečník, stolní tenis nebo 
diskotéku i dětské kino. Vybaveni jsme 
i pro miminka a batolata – rodiče mohou 
všechno vybavení nechat doma. Máme 
vaničky na koupání, ohřívače lahví, baby-
telefony nebo jídelní židličky.“ děti se po 
lyžování můžou vyřádit i v bazénu a na 
skluzavkách zdejšího wellness areálu, 
učit se vařit v kuchařském kurzu nebo se 
příjemně bát při vyprávění strašidelných 
historek.
dvanáctiletý ondra ovšem oceňuje spíš 
akčnější zábavu. asi by ho zaujal geo- 
catching, ale ani na saních tažených koň-
mi hvězdnatou nocí ještě nikdy nejel. 
Když na ně nasedáme, svítí mu nadše-
ně oči. Po půlhodince romantické jízdy 
vystupujeme mírně promrzlí na zápraží 
vyhřáté chaty Pritzhütte na samotě upro-
střed kopce a ondra si stejně jako dospělí 

HIntEREGGER HOtELS  
a gaStroNoMie na Katschbergu:

Familien-erlebnishotel Hinteregger    
www.familienhotel-hinteregger.at

Hotel Katschberghof  
www.katschberghof.at 

Hotel lärchenhof  
www.laerchenhof-katschberg.at 

Špičková restaurace  
Hintereggers ainkehr  

www.hintereggers-ainkehr.at
Katschberg 1 

9863 rennweg

vychutnává typické „korutanské prkénko“ 
s různými dobrotami studené kuchyně. 
Místo svařáku je zalévá horkou čokolá-
dou. také „noční život“ totiž má v Katsch-
bergu svou „dětskou verzi“ – třeba noční 
lyžování, vycházku s pochodněmi nebo 
večírek s místními „maskoty“.

Eva Hirschová

www.katschberg.at  
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lyžařský areál Kreischberg – to je 
přes 40 kilometrů sjezdovek, které 
jsou kompletně zasněžovány. Pře-

pravu lyžařů zajišťuje 14 lanovek a vle-
ků. Kreischberg je dvoupatrový lyžařský 
areál: svah spodního patra je strmý, pro-
tnutý prostornou černou, občas zatáče-
jící a terénně proměnlivou sjezdovkou. 
Horní patro areálu je naopak velmi mír-
né a rozprostřené do krásného, s výškou 
řídnoucího limbového lesa, kde převažují 
lehké modré a lehké červené sjezdovky, 

jen výjimečně krátký prudší hang. Vr-
cholový hřeben se zvedá o něco strměji, 
takže dovoluje, aby z něj stékaly i černě 
značené tratě, které si klestí cestu v čle-
nitém terénu – jejich náročnost ale spo-
čívá spíš v jejich terénní proměnlivosti, 
strmé úseky jsou vždy krátké. 
a jsou tu i zábavní atrakce – úsek s mě-
řenou rychlostí, trampolína nebo snow-

Zima ve štýrském Murau

rekreační oblast murau se rozkládá v jihozápadní části spolkové země 
štýrsko na jižní straně alpského hřebenu a celá oblast je přímo ideální pro 
rodinnou dovolenou. nejznámějším střediskem je kreischberg v údolí murtal, 
kolem něhož se rýsují pravidelné, zaoblené dvoutisícové hřebeny s holými 
vrcholy a limbovým lesem v nižších polohách. 

tubingová dráha, jejíž obsluha duši při 
rozjezdu „roztočí“. Sjezdovky jsou široké 
a přehledné a nabízejí všechny stupně 
obtížnosti. Nechybí ani strmá závodní FiS 
sjezdovka pro nejnáročnější. Pro milovní-
ky carvingu a snowboardisty jsou v provo-
zu dvě nové sjezdovky – panoramatická, 
černo-červená a rodinná sjezdovka s šes-
timístnou sedačkovou lanovkou „orange 
Sixpack“ a nádhernými výhledy do okolí. 

yaBaa daBBa doo-land
dětský areál „Yabaa dabba doo-land“ 
s veselými postavičkami Freda, Wilmy 
a Barneyho se nachází u dolní stanice la-
novky a je vybavený vším, co je pro prv-
ní výuku na lyžích zapotřebí: kouzelným 
pojízdným kobercem, babyliftem a zvl-
něným terénem. Na děti, které už první 
kroky zvládly, čeká vlek Kreischi-lift. 

dvojité mistrovství světa
Mezinárodní lyžařský svaz výhody ly-
žařského regionu Murau-Kreischberg už 
dávno objevil. Na úpatí svahu stojí jeden 
z nejvýznamnějších snowparků v evropě. 
V roce 2015 se tu poprvé uskuteční dvo-
jité mistrovství světa: na programu bude 
nejen snowboard, ale i freestyle lyžování. 

Běžky
Podél řeky Mur, kudy v létě vede cyklis-
tická stezka, je v zimě dobře udržovaná 
i stezka běžecká. Kdo ale nechce trhat 
rekordy v počtu uběhnutých kilometrů, 
může jednoduše nasednout na historický  

vlak na úzkokolejce, která vede takřka 
hned vedle lyžařské stopy.  
region Murau-Kreischberg má velkou 
síť běžeckých tratí se všemi stupni ob-
tížnosti, celkem je tu přes 250 kilometrů 
stop. Nejdelší běžecké tratě (45–50 km) 
vedou nádhernou zimní krajinou přírodní-
ho parku grebenzen. Nezapomenutelný 
zážitek nabízí běžecká stezka ve vyšších 
polohách na Kreischbergu. V nadmořské 
výšce 1700 metrů vede nádhernými lim-
bovými lesy a je dlouhá 2,5 kilometru.
 
zážitky stranoU sjezdovek 
Kdo si chce vychutnat jen kouzelnou 
zimní přírodu a zdravý horský vzduch, 
nemusí si v Kreischbergu nasazovat lyže. 
Nádherná zimní krajina kolem Murau je 
ideální k procházkám nebo výletům na 
sněžnicích, které jsou pravidelně organi-
zovány mezi Vánocemi a Velikonocemi. 
okolí Murau láká také ke skialpinistickým 
výpravám nebo k jízdě na koni. 
 
maleBné mUraU
Městečko Murau je Čechům možná zná-
mé díky knížeti Karlu Schwarzenbergovi. 
Jeho zámek je v Murau nepřehlédnutel-
nou dominantou. Malebné městečko 
a idylická promenáda kolem řeky Mur 
patří v zimě k oblíbeným cílům milovníků 
romantické přírody.

UBytování
region Murau-Kreischberg skýtá zim-
ním návštěvníkům ubytování ve všech 
kategoriích a cenách. Jsou tu k dispozici 
nejen wellness hotely, ale i menší pen-
ziony a apartmánové objekty. Nechybí 
ani nabídka ubytování přímo na selských 
dvorech.

www.murau-kreischberg.at  
www.kreischberg.at
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kürBissUppe (dýňová  
polévka) – moje pýcha
pro 4 osoby
■  1 kg očištěné oranžové dýně
■  kořenová zelenina (dávám celer,  

petržel a mrkev) 
■  hrst nadrobno nakrájeného pórku
■  1 l zeleninového vývaru
■  olivový olej
■  200 g zakysané smetany 
■   pár plátků očištěného čerstvého 

zázvoru
■  krupicový cukr
■  sůl
■  mletý černý pepř
■  chilli paprička

Co ochutnat v Rakousku

pokud by někdo vytvořil žebříček deseti nejlepších gastronomií 
světa, rakousko v něm v žádném případě nebude chybět. kulinářské 
zážitky čekají ty, kdo umí ocenit dobré jídlo a pití na každém kroku, 
v renomovaných hotelech, ale i v horských chalupách a na farmách. 
pochutnáte si jako doma, jako u babičky – vždyť spousta „rakouských 
specialit“ pochází od českých kuchařek, které tu za císaře pána vyvářely 
v každé lepší rodině.

pOStUp:
Na rozpáleném oleji opečeme pórek, zá-
zvor, kostičky dýně a nadrobno nakráje-
nou kořenovou zeleninu. 
Přilijeme vývar, osolíme, opepříme, přidá-
me trochu cukru a vaříme doměkka. 
Potom vše rozmixujeme, přidáme zaky-
sanou smetanu a krátce povaříme. 
Na talíři pokapeme polévku dýňovým 
olejem a posypeme praženými dýňovými 
semínky. 
Podáváme ji s chlebem nebo opečenou 
vekou.
 

kaiserschmarren 
(císařský trhanec) 
– moje zdravá verze
pro 2 osoby
■  50 g rozinek
■  2 lžičky rumu
■  3 vejce
■  250 g tvarohu
■  2 lžíce krupicového cukru
■  1 sáček vanilkového cukru
■  nasekané vlašské ořechy
■  80 g polohrubé mouky
■  máslo na pečení
■  skořicový cukr na posypání 

pOStUp:
rozinky propláchneme a naložíme do 
rumu. Žloutky vymícháme s cukrem do 
pěny, přidáme tvaroh, ořechy a mouku 
a dobře promícháme do těsta. Z bílků 
ušleháme sníh, přisypeme rozinky a při-
dáme k těstu. 
Máslo rozehřejeme na dvou pánvích, roz-
dělíme na ně těsto a pečeme tak dlouho, 
dokud neztuhne a nezačne zespodu hněd-
nout. Pak obě placky obrátíme a opékáme 
po druhé straně. 
Upečené placky roztrháme vidličkou na 
kousky přímo na pánvi a posypeme sko-
řicovým cukrem.
Servírujeme s meruňkovým či brusinko-
vým kompotem nebo marmeládou.

dobrou chuť!
natascha kames

nenechte si ujít:



BEST OF AUSTRIA      17

Koupání v termální vodě lze tedy 
z lékařsko-psychologického hledis-
ka všem stresovaným lidem vřele  

doporučit.

které lázně vyBrat? 
rakousko je v otázkách wellness a ter-
málů opravdový mistr, protože může na-
bídnout lázně s nejrůznějším zaměřením: 
pro rodiny s dětmi, pro dospělé bez dětí, 
moderní lázně orientované na design 
nebo lázně se speciálním výživovým pro-
gramem. 
Já pro vás vybrala Stegersbach, protože 
jej považuji za nejmodernější wellness 
destinaci v evropě. Zajímavá je Solná ko-
mora v Horním rakousku – nejen svými 
lázněmi, ale i bohatou kulturní tradicí.

natascha kames

termální Rakousko 
odbourá stres – fyzický a ještě více psychický
mezinárodně uznávaná studie, 
která byla provedena v rakouském 
loipersdorfu, dokázala, že pobyt 
v termálních lázních opravdu 
odbourává stres: významně totiž 
snižuje v těle hladinu stresového 
hormonu kortizolu. 

Zimní svět plný pohody v Solné komoře 

odpoČinek, příroda, 
tradice a gastronomie
Právě v zimní romantické atmosféře osloví 
Hotel royal**** centrální polohou v srdci 

zasněžené vrcholky hor, křupající 
sníh pod nohama, punč, svařené 
víno, sportovní radovánky na 
sněhu... to vše a ještě více najdete 
v zimě v půvabném městečku Bad 
ischl a jeho  okolí.

EurothermenResort Bad Ischl   
Voglhuberstraße 10, 4820 Bad ischl  

tel.: +43 6132/204-2600  
www.eurothermen.at 

royal@eurothermen.at

špIčkOvá nABíDkA: zIMní 
kOUzLO v SOLné kOMOřE 

■  4 dny/3 noclehy včetně skvělé 
polopenze v Hotelu Royal****

■  denně volný vstup do lázeňského 
areálu a světa saun Salzkammergut 
i v den příjezdu a odjezdu 

■  1 romantická vyjížďka na saních 
tažených koňmi v Bad ischlu

■  1 organizovaný výlet na sněžnicích 
(vybavení zajištěno) 

Cena: od 415 € za osobu  
ve dvoulůžkovém pokoji Classic 

termíny: 1. 12.–23. 12. 2013  
a 6. 1.–31. 3. 2014  

tip: jedinečný vánoční a silvestrovský 
program se zajímavými nabídkami!

Solné komory. Moderní pokoje a suity 
nabízejí jedinečné pohodlí s lehkým ná-
dechem nostalgie. Přímo ideální výchozí 
místo pro sportovní vyžití, kulturní a gas-
tronomické požitky v historií nabitém Bad 
ischlu a jeho okolí. a po návratu si můžete 
vychutnávat lázeňský areál a svět saun! 
 hosté hotelu hotel royal**** mají volný 
vstup do lázní salzkammergut i v den 
příjezdu a odjezdu.

více na:  www.eurothermen.at

eurothermenresort 
Bad ischl  

hotel royal****

lázně a hydroterapie jsou nejsilnější a nejúčinější metodou léčení stresu, dosažení 
intenzivní relaxace a psychické regenerace 
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Burgenland, jak se ona pohádková 
země jmenuje, najdete na východě 
rakouska. Ze tří stran je obklopena 

Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. 
Není tedy divu, že do otevření hranic to 
byl tak trochu ospalý kout. lišky už tady 
dobrou noc dávno nedávají, božský klid je 
ale kolem pořád.

místo pro lázně a hotely
Mírně kopcovitá krajina porostlá lesy a vi-
nicemi je jako stvořená pro odpočinek. 
Nahrává tomu i dostatek slunce a pří-
jemné klima. Centrem vší té pohody je 
Stegersbach, který se dnes pyšní neuvě-
řitelnou nabídkou volnočasových aktivit, 
wellness a gastronomie. 
V osmdesátých letech zde velká naftař-
ská společnost narazila místo na naftu na 
minerální prameny. toho se chytře chopili 
podnikatelé, kteří vystavěli nejdříve velké 
lázně a pak začali kolem dokola budovat 
hotely se širokou nabídkou nejmoderněj-
ších wellness procedur. 
Nenechte se ale mýlit, že nabídka je šitá 
na míru hlavně seniorům. Naopak služby 
se přizpůsobují rodinám s dětmi a také 
ženám, které se po aktivně stráveném dni 
touží nechat zkrášlovat, hýčkat a omla-
zovat. Prvotřídní lázeňské hotely: Fal-
kensteiner Balance resort Stegersbach, 

thermenhotel larimar, thermenhotel 
PuchasPlus a reiters allegriahotel jsou 
vybavené vlastními lázeňskými areály 
a všechny čtyři mají přístup do termál-
ních lázní Stegersbach. 

Falkensteiner Balance 
resort stegersBach 
Pětihvězdičkový hotel Falkensteiner Ba-
lance 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 za-
jišťuje naprosté soukromí při odpočinku.

www.falkensteiner.com

Stegersbach: 
v moři pohody, na vlnách zážitků

za devatero horami a devatero řekami, ve vzdálenosti vydařeného odpalu 
od první golfové jamky. tak nějak by mohla začínat pohádka o království 
relaxace duše a regenerace těla. 
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thermenhotel larimar: 
jak natankovat energii  
Čtyřhvězdičkový thermenhotel larimar 
zaujme příjemnou ekologickou architek-
turou, středomořskou atmosférou a ne-
uvěřitelnou nabídkou procedur ve vlast-
ních termálních lázních. 
„U nás host opravdu natankuje energii,“ 
tvrdí průkopník wellness filozofie Johann 
Haberl o velkorysém wellness areálu 
o rozloze 4000 m2. Pravidelně se tu vě-
nují například zdravému spánku, ájurvé-
dě a tradiční čínské medicíně. K nabírání 
energie patří i dobré jídlo… ostatně lari-
mar jako první burgenlandský hotel ob-
držel takzvanou „zelenou čepici“ neboli 
ocenění za biologickou stravu, která je 
lehká, a přesto chutná skvěle. 
Hotel byl postaven podle tradiční teorie 
zlatého řezu ve tvaru vejce, který má una-
venému rekreantovi zprostředovat pocit 
bezpečí a pohody. ekologické stavební 
materiály, hodně dřeva v přírodním stavu, 
zatravněné střechy a čistý design zpro-
středkovávají jasnou a přátelskou stře-
domořskou atmosféru. Pokoje jsou kon-
cipovány podle čtyř prvků: silné hnědé 
tóny v pokojích „země“ jako výraz vnitřní 
stability, červené tóny v pokojích „oheň“, 
modré v pokojích „voda“ a světlé pastelo-
vé tóny v pokojích „vzduch“. 
Všechny čtyři prvky sjednocuje karibský 
drahokam larimar, kterému jsou připiso-
vány léčivé účinky a podle něhož byl hotel 
pojmenován. 

www.larimarhotel.at

thermenhotel pUchasplUs
Nadchne vás promyšleným programem 
„jak se odlišit od ostatních“. Zdravý život-
ní styl je zde téma číslo jedna. Hotel se na-
chází 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 za-
městnanců a samozřejmě i v gastrono-
mické nabídce. Sází na pestrost: napří-
klad „zážitková polopenze“ znamená, že 
se večeří každý večer někde jinde. Host je 
večer dopraven do jedné z partnerských 
vyhlášených restaurací – oblíbený je ro-
mantický večer s italskými specialitami, 
návštěva vinného sklípku s místními las-
kominami nebo klasická burgenlandská 
hospoda – a po večeři hotel samozřejmě 
zajistí i transport zpět. PuchasPlus má 
také vlastní půjčovnu kol.

www.puchasplus.at 

Veškeré zajímavé pobytové balíčky 
najdete na webových stránkách:  
             www.stegersbach.at
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reiters allegriahotel 
Představuje dostupný luxus pro všechny 
generace s dokonalými službami. archi-
tekt se zřejmě inspiroval rozsáhlou pan-
nonskou krajinou a stejně velkoryse pojal 
design pokojů a suit ve všech třech čás-
tech 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 samozřej-
mostí. Moderní pohodlný design, teplé 
barvy a přírodní materiály poukazují na 
vybraný vkus. Všechny pokoje jsou vyba-
vené klimatizací, balkony nebo terasami, 
zkrátka čtyřhvězdičkový luxus v nejmo-
dernějším provedení.
V novém objektu allegria Family se na-
chází vlastní wellness areál s venkovním 
bazénem Yin-Yang a fitnesscentrum Pa-
norama, 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 na-
bízí radovánky pro celou rodinu: „Hits for 
Kids“ (100 metrů dlouhá skluzavka), dvě 
vysokorychlostní skluzavky a bazén s vl-
nami. Venku jsou hřiště pro beach volej-
bal, trampolíny a lezecké stěny. 

www.reiters-hotels.at

dovolená, krátká i delší, stojí ve stegers-
bachu za vyzkoušení. 



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

Best Wellness Hotels 
AustriA

www.bestwellnesshotels.cz


