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člověk nemusí cestovat daleko,  
když dobře je tak blízko…
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rozmazlování v rakousku

„Už mne nezajímá nic jiného než cestovat a při 
tom ochutnávat nová jídla a nové nápoje.“
… prohlásil ernest Hemingway při jedné ze 
svých návštěv tyrolských alp.

Milé čtenářky a čtenáři!
rakousko je známé nejen pro krásu své pří-
rody, nádherné alpské vrcholy, modrá jezera 
a malebné vesnice a městečka. ani v zimě 
tu už nejde jen o lyžování, ale o umění po-
hostinnosti. rakušané mají navíc pohos-
tinnost v genech. Cit pro pohodu je nejvíc 
patrný v turistickém ruchu. Už ve 20. letech 
20. století, kdy ernest Hemingway mezi 
prvními cizinci objevoval krásy rakouského 
lyžování, si lidé v chudých horských vesnič-
kách uvědomili, že když hostům dají poctivé 
jídlo a usměvavý, spolehlivý servis k tomu, 
tak se jim host vrátí – jako svého času He-
mingway. a funguje to tak již sto let. Jen na 
místě někdejších skromných horských cha-
lup vyrostly velké wellness hotely a resorty 
obklopené lyžařskými středisky s dokona-
lou infrastrukturou. rodinné klany celé věky 
udržují a budují své hotely a penziony. to, 
že tu svoje myšlenky, své nadšení i své úsilí 
zanechali dědové, pradědové a prapradědo-
vé, zavazuje i motivuje a je jedno, jestli jde 
o statek s kravínem a pár pokoji k pronajmu-
tí anebo o čtyřhvězdičkový hotel s wellness 
areálem.
 

rakušané mají Čechy rádi, protože jsme 
sportovní národ a jezdíme do rakouska 
hlavně za aktivním odpočinkem. Když vy-
rážíme na sjezdovky, tak jsme tam mezi 
prvními. 
 

a kde je v rakousku nejkrásněji?
to zavisí na preferencích. Kdo má rád hory 
a divokou přírodu, ten si zřejmě zamiluje 
alpy a hlavně tyrolsko a Salcbursko. Mi-
lovníci útulného pohodlíčka (tak známého 
rakouského označení Gemütlichkeit) dají 
přednost třeba slunnému Burgenlandu 
s termálními lázněmi na východě. Každý re-
gion v rakousku má své kouzlo… 
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Hotel jako stvořený pro zimní 
dovolenou uprostřed kitzbühelských 
alp a regionu skiwelt wilder kaiser 
Brixental.

Největší lyžařské safari v rakousku: 
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Hotel Alpenhof Brixen****  
– Steinhauser Hotel GmbH

Weidach 8
6364 Brixen im thale 

www.alpenhof-brixen.com

den u nás začíná bohatým snída-
ňovým bufetem. Večer vás bude 
náš tým rozmazlovat rakouskými 

i mezinárodními dobrotami a specialitami 
pro vegetariány. Na závěr si dáte sklenič-
ku něčeho dobrého na hotelovém baru.

co si víc přát?
relaxovat po náročném dni na sjezdov-
kách můžete v našem wellness centru: 
buď si zaplavat v krytém bazénu, nebo se 
prohřát v sauně a parní lázni či se ode-
vzdat do rukou zkušeného maséra. 

Naše útulné pokoje jsou zařízeny v au-
tentickém alpském stylu, nepostrádají 
moderní televizi a samozřejmě rychlé in-
ternetové připojení. 
Před hotelem zastavuje v pravidelných in-
tervalech skibus, který vás svižně dopraví 
ke kabinové lanovce směřující na pláně. 
a pokud dáváte přednost léžerním pro-
cházkám na běžkách, tak rovněž nepři-
jdete zkrátka: čeká na vás více než třicet 
kilometrů upravovaných běžeckých tratí. 

Foto: albin-niederstrasser

vítejte v hotelu Alpenhof Brixen****

největší rakouský lyžařský komplex, plně propojený lanovkami a vleky, 
s bezmála třemi stovkami kilometrů sjezdovek a zároveň nejrychlejší 
dostupností ze středu čech je českými lyžaři stále více navštěvován. 
nádherná příroda a živá tyrolská tradice zpříjemní pobyt všem, kteří  
se nehoní jen za najetými kilometry.

Skiwelt Wilder Kaiser, pavučina 
takřka 280 kilometrů sjezdovek 
rozkládající se převážně po řídce 

zalesněné pahorkatině mezi městečky 
ellmau, Scheffau, Söll a Brixen im tha-
le, strčí svou rozlohou do kapsy i mnohé 

francouzské obry. Jedná se o nejrozsáh-
lejší propojenou lyžařskou oblast nejen 
v rakousku, ale i o jednu z největších 
oblastí v evropě. Modernizační smršť 
posledních let vymetla ze všech hlavních 
tahů staré sedačky nebo vleky a nahra-

dila je vesměs expresními odpojitelnými 
sedačkami, takže safari příjemně ubíhá. 

„šíleně velký“ areál 
obavy nemusí budit ani menší nadmoř-
ská výška (většina pahorků jen těsně 
přesahuje 1500 metrů), Skiwelt má totiž 
ultravýkonný zasněžovací systém, kterým 
dokáže sjezdovky skvěle připravit i v pří-
padě nedostatku sněhu. 
oficiální název zní SkiWelt Wilder Kai-
ser–Brixental, podtitulek „Šíleně velký“. 
a není tu vůbec nadsazené, jak každý ly-
žař rychle pochopí, když vyrazí z jednoho 
z údolních středisek na pláně. Stačí si jen 
vybrat z jednoho ze tří okruhů na sebe 
navazujících sjezdovek. a má to velkou 
výhodu: když na okruh vyrazíte s dětmi, 
neexistují žádné argumenty, jak štreku 
opustit, musí se pokračovat stále dál...

jak si Užívat 
Kromě precizně upravených tras nabí-
zí SkiWelt bezpočet malých příjemných 
zastavení. Mýlí se ten, kdo dovolenou 
na horách spojuje jen s vytrvalostním lí-
táním nahoru a dolů až k padnutí. Pobyt 
„po tyrolsku“ vás naučí skutečnému uží-
vání si volných dnů. Koncepce dobrého 
žití se tady propaguje na každém kroku. 
Zdejších osmdesát čtyři „občerstvoven“ 
jednoduše nejde ignorovat. tyroláci jsou 
přesvědčeni, že dobré jídlo a pití s pose-
zením na horském sluníčku je součástí 
dobrého lyžování. 

www.skiwelt.at
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Hotel Der Bär 
Familie Windisch  

Kirchbichl 9  
6352 ellmau am Wilden Kaiser 

www.hotelbaer.at

Hotel Der Bär:
za požitky do tyrolska  
13 bodů/1 čepice podle gault millaua 
– tři vidličky podle průvodce Fallstaff 
restaurant…

Moderní, individuální, s tyrol-
ským šarmem a nesmírně 
útulný – to je čtyřhvězdičkový 

hotel der Bär v tyrolském ellmau. Zde, 
v kouzelné poloze na úpatí alpského  
hřebene Wilder Kaiser, v rodinném hotelu 
rodiny Windisch, se dá život opravdu vy-
chutnávat všemi smysly.

místo k zamilování 
V individuálně architektonicky pojatých 
suitách a pokojích vás čeká decentní alp-
ská elegance. tradiční alpská a moderní 
lifestylová koncepce hotelu skvěle har-
monuje s alpským prostředím. dokonalý 
pocit klidu a odpočinku vyzařuje i z pou-
žitých materiálů – od speciálně upravené-
ho dřeva, dubových podlah až po útulné 
dekorační textilie. 

gUrmeti vítáni
V minulém roce se hotel der Bär zařadil 
do gastronomické extraligy. Kulinářský 
průvodce Fallstaff restaurant Guide totiž 
vyznamenal restauraci hotelu třemi vid-
ličkami. Pro nováčka mezi gastronomic-
kou špičkou to bylo nejvyšší možné oce-
nění. denně připravuje tým pod vedením 
šéfkuchaře Josefa Seebachera lahodná 
menu, která nejenže výtečně chutnají, 
ale jsou i lehká a zdravá. Na programu 
je nejen rakouská, ale také mezinárodní 
kuchyně. Sommeliér robert lechner do-
poručí ke každému jídlu vhodné víno ze 
skvěle zásobeného vinného sklepa. Veče-
ře se tak stane výjimečným zážitkem. 

wellness v ellmaU
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 
do sauny nebo bazénu s nádherným vý-
hledem na horský masiv Wilder Kaiser. 
V průběhu poslední přestavby a moder-
nizace hotelu byl přizpůsoben i wellness 
areál novému stylu celého hotelu. 
Nabídka masáží a wellness procedur za-
ručuje skvělý odpočinek pro ducha i tělo: 
na programu jsou nejen klasické masáže, 
ale i asijské procedury a techniky.
 
mekka zimnícH sportů
ráno stačí vyjít z hotelu a už jste přímo 
v centru lyžařského areálu SkiWelt Wilder 
Kaiser-Brixental. 279 kilometrů sjezdovek 
všech stupňů obtížnosti nezklame nikoho. 

BAlíčeK :  
lyžAřSKé Dny v leDnu:
■  4 noclehy: Ne–Čt nebo Po–PÁ
■  3denní skipas Skiwelt Wilder 

Kaiser/Brixental
■  lahev rakouského vína při příjezdu 

v pokoji 
■  4x snídaňový bufet denně do  

11.00 hod. 
■  4x večeře pro gurmety o pěti 

chodech s velkým salátovým 
bufetem

■  4x odpolední svačina  
– 13.00–16.30 na hotelovém baru

■  volný vstup do wellness areálu 
(sauny, vyhřívaný bazén, parní 
lázeň, sanarium, zážitková sprcha) 
a fitness centra 

nabídka platí: 11. 01.–30. 01. 2015 
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Sporthotel ellmau: 
kouzelný hotel k objevení

Přímo na úpatí mohutného horské-
ho pásma Wilder Kaiser v městeč-
ku ellmau, proslaveném televizním 

seriálem doktor z hor, se nachází nepře-
hlédnutelný rodinný hotel Sporthotel ell-
mau. Nádherné lyžařské stezky začínají 
přímo před vchodem do hotelu a vedou 
krásnou horskou přírodou k alpským vr-
cholům. V zimě lze nastoupit nedaleko 
hotelu do pozemní lanové dráhy, která 
lyžaře vyveze na pláně obrovského lyžař-
ského areálu SkiWelt. Čtyřhvězdičkový 
hotel nabízí dvoulůžkové pokoje v tradič-
ním tyrolském stylu a nově vybudované 
suity s moderním alpským designem. 

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 

sporthotel ellmau patří díky své pohádkové poloze k nejoblíbenějším tyrolským 
hotelům. tradiční rodinný hotel v klasickém tyrolském stylu na okraji malebného 
městečka ellmau je pro lyžařskou dovolenou (a nejen tu) skvěle připraven. 

tu k dispozici krytý i venkovní bazén a roz-
sáhlá louka s výhledem na horský masiv 
Wilder Kaiser. Zájemci si mohou vybrat 
mezi klasickými i orientálními masážemi, 
ájurvédou, zábaly, shiatsu a celou řadou 
dalších procedur. Kosmetické oddělení 
nabízí zkrášlovací programy a jednotlivé 
procedury s kosmetikou Maria Galland 
a ligne St. Barth.
Ke každému sporthotelu patří samo-
zřejmě fitness centrum. Ve Sporthotelu 
ellmau je vybaveno nejmodernějšími pří-
stroji pro posilování i vytrvalostní cvičení. 
Nechybí ani tři televize na stěnách. 
 
tyrolská 
i mezinárodní kUcHyně 
Večer je v restauracích sporthotelu ell-
mau příjemně rušno. Mezinárodní tým 
stíhá skvěle a je možné si vybrat dobroty 
nejen z jedinečné tradiční tyrolské ku-

Sporthotel ellmau in Tirol
Familie Unterlechner

dorf 50
a-6352 ellmau am Wilden Kaiser

tel.: +43 (0)5358 3755
info@sporthotel-ellmau.com 
www.sporthotel-ellmau.com
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WInTeRZAuBeRTAGe  
(ZImní KouZelné Dny) 
■  4 noclehy 
■  nápoj na uvítanou v pokoji
■  3denní skipas v areálu SkiWelt 

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

■  od 15. března: 25procentní sleva 
v lyžařských školách a půjčovnách 
lyží v ellmau 

ZImní KouZelné Dny
19. 12.  

–24. 12.
03. 01.  
–10. 01.

10. 01. 
–31. 01.

14. 03.  
–07. 04.

dp ellmau 634,50 € 598,50 € 634,50 € 572,00 €

dp de luxe 662,50 € 626,50 € 662,50 € 600,00 €

dp kaiserspitz 662,50 € 626,50 € 662,50 € 600,00 €

suite sonnenblume 764,50 € 728,50 € 764,50 € 702,00 €

suite alpin lodge 1036,50 € 992,50 € 1036,50 € 966,00 €

Ceny za osobu ve zvolených pokojích a termínech

Hotel, který neustále inovuje, ale nikdy nezapomene,  
co je základem jeho byznysu – totiž být skvělým hostitelem. 

chyně, ale i ochutnat nejrůznější specia-
lity moderní lehké a lahodné mezinárodní 
gastronomie.
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The Crystal: luxus 
pod vrcholy třítisícovek

ráno stačí otevřít dveře a stojíte pří-
mo u lanovky Festkogelbahn, která 
vás pohodlně dopraví na pláně 

se širokými a dlouhými lyžařskými dálni-
cemi. Zde je hlavním vrcholem Festkogel 
(3035 m), z něhož vede pěkně upravená 
červená sjezdovka. Komu jsou uválco-
vané tratě málo, může vyrazit na volné 
terény a vychutnat si lyžování v prašanu, 
který tu lze zažít opravdu často. doporu-
čit lze sjezd z vrcholu Festkogel směrem 
k údolí Ferwalltal.

jen pro odvážné
Na příznivce adrenalinových sportů čeká 
mimořádně náročná boulovitá trať Hohe 
Mut (Velká odvaha), na kterou vyjedete 

v elegantním designovém hotelu the crystal bydlí hosté přímo na sjezdovkách 
obergurglu v nadmořské výšce 2000 metrů. ráno bez stresu nakopnou lyže, 
v poledne se osvěží na slunné terease a po lyžování na ně čekají velkolepé lázně 
a skvělá večeře v hotelové restauraci. 

sedačkovou lanovkou. Na vrcholku je pří-
jemná vyhlídková restaurace Hohe Mut 
alm. ti kteří ztratí při pohledu dolů odva-
hu, mohou posedět, pokochat se nádher-
ným výhledem na okolní vrcholy a tiše se 
vrátit sedačkou dolů. 
Zimní motto lyžařského střediska „top 
Quality Skiing“ zaručuje skvělé lyžová-
ní na vzorně upravovaných sjezdovkách 
a opravdu bez čekání na lanovkách. Jed-
nou týdně se tady rozsvítí sjezdovky i ve-
čer – nezapomenutelný zážitek na osvět-
lené sjezdovce, který byste si rozhodně 
neměli nechat ujít. 

poHoda v HotelU 
Čtyřhvězdičkový lifestylový hotel Superior  
je zárukou neuvěřitelné pohody: ležérní 
prostředí, krásný moderní design a vy-
soká kultura služeb. Pokoje a suity jsou 
prostorné a všechny nabízejí nádherné 
výhledy na Ötztalské alpy. V restauraci si 
pochutnáte jak na rakouských dobrotách, 
tak na italských specialitách.

tHe crystal spa
Jedna z nejkrásnějších wellness oáz v al-
pách je umístěna na dvou podlažích o cel-
kové ploše 2000 metrů čtverečních. láz-
ně jsou vybaveny vnitřním a venkovním 
vyhřívaným bazénem, finskou saunou 
s výhledem na vrcholky hor, biosaunou, 

HoTel THe CRySTAl****s 
Gurglstraße 90

a-6456 obergurgl
www.thecrystal.at 

Co muSíTe věDěT: 
■  nástup na lanovku Festkogelbahn 

přímo z lyžárny
■  110 kilometrů sjezdovek všech 

stupňů obtížnosti
■ 12 km běžeckých tratí
■ 13 km zimních upravovaných cest
■ prodej skipasů přímo v hotelu
■  skidepot s vysoušečem lyžařských 

bot
■  nástup do lyžařské školy přímo 

před hotelem 
■  obchod a půjčovna se sportovním 

vybavením a servisem přímo 
v hotelu

rodinnou saunou a parní lázní. Po řádném 
zahřátí můžete příjemně relaxovat v útul-
né odpočívárně u praskajícího krbu.

private spa sUite
– exklUzivní relax
Kdo si potrpí na soukromí, může zvolit 
prostornou suitu s vlastními lázněmi. Je 
vybavena nejen saunou, ale i parní lázní 
a vířivkou. Nechybí ani místo pro masáže 
nebo kosmetické procedury.

tHe crystal gym 
Komu nestačil pohyb na sjezdovkách, 
může se „dorazit“ ve fitness centru. 
K dispozici jsou kardiopřístroje i nářa-
dí k posilování – vše, co potřebujete pro 
svůj každodenní trénink. V dětském klubu 
Kinder Club Smily se vám naše vychova-
telky postarají o děti během celého dne, 
na sjezdovkách i v hotelu.
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tajný tip mezi znalci: 
obergurgl-Hochgurgl

alpské středisko obergurgl- Hoch- 
gurgl pod průsmykem na ra-
kousko-italské hranici, daleko 

ovšem největší atrakcí je bezpo-
chyby nejvýše položený indoor 
golf na světě. V hotelu v nad-

mořské výšce 2200 metrů nad mořem 
nepřijdou golfoví nadšenci o golfové po-

moderní lanovky a vleky, prvotřídní hotely a mimořádná kulisa velehor  
– to je konec Ötztalského údolí a s ním začátek zcela neobvyklé dovolené 
plné zážitků. Uprostřed nádherné alpské krajiny lemované třítisícovkami 
Ötztalských alp nabízí horské středisko obergurgl-Hochgurgl vrcholné 
zážitky jako na běžícím pásu, které začínají ve výšce 1800 metrů, čili tam, 
kde všude jinde lyžařské radovánky zpravidla končí. 

od hlučícího davu v sousedním mon-
dénním středisku Söldenu, platí za 
neledovcovou lyžařskou oblast s nej-
jistější sněhovou pokrývkou v alpách. 
Není divu, v nadmořské výšce mezi 
2000 až 3000 m vládne jiný režim. 
Středisku dominuje masiv třítisícovek 
Schermerspitze (3117 m) a Hochfirstu 
(3405 m), na jejichž svazích se nachá-
zejí nejen sjezdovky všech obtížností, ale  
i freeridové terény. Sjezdovky leží větši-
nou až nad hranicí stromoví a mají celko-
vou délku 110 km. Přibližně polovina při-
padá na Hochgurgl, druhá na obergurgl. 
Jsou široké a prostorné, takže carvingový 
oblouk je tady neuvěřitelný požitek. oba 
areály obergurgl a Hochgurgl jsou propoje-

ny kabinovou lanovkou „top-express“, kte-
rou lze skvěle využít k odpočinku a kochání 
se alpským panoramatem. Vznáší se nad 
údolími Fernwalltal a Königstal a nabízí sku-
tečně nádherný pohled na okolní vrcholy. 
Každý zároveň získá bezvadný přehled přes 
všechny sjezdovky, volné terény a nedotče-
né, na skialpinisty čekající svahy, protože 
z kabinky je vše vidět jako na dlani.

čím je středisko 
tak jedinečné? 
Vše je v bezprostřední blízkosti: lanovky 
začínají přede dveřmi hotelů, sjezdovky 
u nich končí, restaurace, obchody, půj-
čovny – všude pár kroků. ti, kdo zbožňují 
ranní lyžování na manšestru, si nemusejí 
příliš přivstat, protože se nikam nedojíždí. 
a odpolední lyžování, když se sjezdovky 
vyprazdňují a mnozí již odpočívají v hote-
lech nebo sedí u kávy v restauracích a ba-
rech, lze také vychutnat bez stresu až do 
zavíracích hodin. 

www.obergurgl.com 

HoTel RIml:  
SKuTečný ZImní Sen! 

ZImní STřeDISKo S nejjISTější SněHovou poKRývKou v AlpáCH

Prvotřídní dovolená v hotelu Riml 

nejvýše položený čtyřhvězdičkový 
hotel v alpách upoutá nejen svou 
fantastickou polohou přímo na 
sjezdovkách, ale i svým jedinečným 
a stylovým vybavením. navíc zde 
díky nadmořské výšce a výhodným 
klimatických podmínkám trvá zimní 
sezona od poloviny listopadu až do 
začátku května. 

žitky ani během zimní dovolené. Mohou 
zde trénovat na čtyřech moderních simu-
látorech a virtuálně si zahrát na 54 nej- 
krásnějších hřištích světa nebo puttovat  
na greenech. Mohou tak zlepšit svůj 
handicap na hřišti Valderrama nebo si 
vychutnat atmosféru kalifornského Peb-
ble Beach. Začátečníkům i pokročilým je 
samozřejmě k dispozici zkušený P.G.a.  
– Golfpro alexandre leclercq.

aktivní den lze ukončit ve sluncem zali-
tém wellness areálu s výhledem na okolní 
třítisícovky. Hosté tu najdou jak krytý ba-
zén, tak dostatek saun a parních lázní. 

ráj pro rodiny s dětmi 
Nejenže tu mají děti k dispozici vlastní dět-
ský bazén, ale i vlastní program. Pár kroků 
od hotelu je lyžařská škola a večer mohou 
děti společně již o půl šesté povečeřet. dět-
ská vychovatelka se postará o jejich zába-
vu i po večeři. rodiče si tak mohou v klidu 
vychutnat večerní menu o čtyřech chodech 
v jedné ze tří stylových restaurací.

www.hotel-riml.com 

jedinečná poloha na úpatí ledovce  
zajišťuje nezaměnitelné ambiente.  
ne nadarmo se mu říká „diamant alp“.

Foto: © Hotel riml
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alpinahotel – Familie Kobliha
Pankrazbergstraße 32

 a-6263 Fügen | Österreich
 tel.: +43 5288 62030

www.alpina-zillertal.at

Zillertal: nejaktivnější 
údolí na světě

lyžařské vyžití začíná na sjezdovkách 
v údolí ve výšce 550 metrů a končí na 
ledovci v Hintertuxu ve výšce 3250 

metrů nad mořem. Nedostatek sněhu zde 
není téma. a když si zvolíte odpovídající 
bydlení, je úspěšná dovolená jistá. 

tam, kde se v létě nachází pravý 
přírodní ráj, který zasáhne člověka 
přímo do srdce, najdete v zimě 
jednu z největších lyžařských oblastí 
v alpách – údolí zillertal. z více než 
600 kilometrů sjezdovek všech stupňů 
obtížnosti si vybere i ten největší 
lyžařský fanatik tu pravou. 

K nejmodernějším lyžařským areálům  
– hned na začátku údolí – patří prázdni-
nový region Zillertal-Hochzillertal, Fü-
gen a Spiegeljoch. Už při příjezdu vám 
dá středisko najevo, že komfort je tu na 
prvním místě. Na okraji Kaltenbachu sto-
jí poschoďové kryté parkoviště, které je 
zdarma a od něhož startuje vzhůru dvoji-
ce expresních kabinkových lanovek. Podél 
nich spadá lesem jeden z mála sjezdů až 
na dno údolí Zillertalu. Kabinová lanovka 
je v provozu už od půl osmé ráno.

www.zillertal.at 

Hotel na sjezdovce: alpinahotel 

ten, kdo vyrazí na zimní dovolenou do 
zillertalu, chce především lyžovat, a to 
bez zbytečných a zdlouhavých přesunů 
autem. v alpinahotelu bydlíte přímo 
u údolní stanice spieljochbahn. skibus 
do ostatních areálů zastavuje u hotelu. 

Fügen je přehledné tyrolské středisko 
v tradičním tyrolském stylu – malé 
domky obklopující vesnický kostelík 

a všude kolem horské vrcholy zillertal-
ských alp. tradiční tyrolský rodinný alpi-
nahotel je díky své poloze oblíben nejen 
u rodin s dětmi, ale u všech, kteří rádi 
bydlí přímo u sjezdovek. Navíc kabinové 
lanovky vyjíždějí z Kaltenbachu na pláně 
již o půl osmé, takže ranní nadšenci se 
mohou vyřádit na prašanu jako první.  
lifestylový čtyřhvězdičkový hotel superi-
or alpinahotel nabídne po dni stráveném 
na svazích dokonalý odpočinek ve well-
ness areálu vybaveném panoramatickou 
finskou saunou, limbovou biosaunou, 
parní lázní, vyhřívaným venkovním bazé-
nem rooftop pool a dvěma odpočívárna-
mi s dechberoucími výhledy.

Blízko neBi   
Nemáte-li závratě, vyzkoušejte Pent-
houseSPa – zažijete tady wellness na 
nejvyšší úrovni v pravém slova smyslu! 
V pátém poschodí vás čeká nejen gran-
diózní výhled na svět zillertalských alp, 
ale i fantastická pohoda  s vlastní saunou 
a bazénem.

goUrmetHotel alpina   
Večer vám připraví naši kuchaři pod ve-
dením Markuse Koblihy skvělý kulinářský 
zážitek: tyrolské, a přitom lehké pochout-
ky. Naše restaurace alpina je rovněž po-
věstná svou skvělou mediteránní kuchyní. 
a přitom jsme nezapomněli na nikoho:  

SpeCIální BAlíčeK 7=6:
(zůstanete 7 nocí, platíte jen  
6 noclehů)
 
naBídka platí:  
12. 12. 2014–21. 12. 2014
12. 12. 2014–21. 12.2014
10. 01. 2015–25. 01. 2015
14. 03. 2015-29. 03. 2015
od 866 € za osobu

Součástí některých paušálních 
nabídek je rovněž 6denní 
SuperSkipas a voucher v hodnotě  
15 € na masáž. 
Příjezd možný jen v pátek, sobotu 
a neděli.

nabídka platí: 11. 01.–30. 01. 2015

nenecHte si Ujít: 1x týdně vyráží 
hoteliér s hosty na sjezdovky 
osobně! 

u nás si pochutnají jak alergici, tak i ti, 
kteří trpí na lepkovou nebo histaminovou 
nesnášenlivost. Stačí, když nás při příjez-
du na recepci budete informovat.
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Jediný korutanský ledovec Mölltaler 
Gletscher sahající až do výšky 3122 m 
nabízí kvalitní lyžování schopné vyho-

vět jak razantním jezdcům, tak i rodinám 
a pohodově laděným lyžařům.

výHodné skipasy pro děti
Za pouhých 8 minut vás dopraví nejdel-
ší podzemní lanovka na světě do horní 

stanice ve výšce 2320 m n. m., odkud se 
vám otevřou nádherné výhledy na mno-
ho pěkných sjezdovek ležících ve výšce 
2200–3100 m n. m. a na strhující panorá-
ma Vysokých taur i vzdálených dolomit. 
Mölltal má oproti ostatním rakouským le-
dovcům hned několik podstatných výhod. 
Jsou tu přijatelnější ceny skipasů: děti do 
6 let dostanou skipas zdarma a ty starší 

do 18 let platí jen poloviční cenu. třetí dítě 
v rodině (6–18 let) lyžuje rovněž zdarma. 
Výhodná poloha na jižní straně hlavního 
alpského hřebene nabízí pravděpodob-
nost lepšího počasí než na severní straně. 
díky stálým sněhovým podmínkám je le-
dovec vyhledáván hlavně pro jarní lyžová-
ní, kdy jsou svahy zalité sluncem, a přesto 
velmi kvalitní pro pohodlné lyžování.

lyžování až do května 
Perfektně upravované sjezdovky nikdy 
nejsou přeplněny spoustou lyžařů a svou 
šířkou vyhovují jak pro carving, tak i pro 
snowboarding. Snowboardisté tu najdou 
funpark s 80 m dlouhou U-rampou a ně-
kolik překážek. 
Kdo neholduje sjezdovkám, najde tady 
slušnou nabídku běžeckých tratí i přímo 
na ledovci nebo může vyrazit na sněžni-
ce či na kluziště. Milovníci freeridu budou 
nadšeni nejdelším freeridovým sjezdem 
ve východních alpách, který vede až do 
údolí. Na ledovci v Mölltalu se lyžuje až 
do 10. května!

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. 

Alpenhotel Badmeister***
innerfragant 18
9831 Flattach 

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

dovolená na slUnné straně vysokýcH taUr

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.

Útulný hotel plný tradice a skvě-
lé pohody s velmi příjemnými 
pokoji v různých velikostech. 

Velkoryse koncipovaný wellness areál 
s různými saunami, krytým bazénem 
a fitness centrem. od hotelu jezdí ke 
sjezdovkám skibus zdarma. 

HoTel FlATTACHeR HoF****
na úpatí mölltalského ledovce 

leDnová nABíDKA:  
7=6 (7 noclehů za cenu 6) 
při pobytu 10.–17. ledna 2015

Flattacher Hof**** 
info@flattacherhof.at  

tel.: 04785/8100
www.flattacherhof.at

velkorysé slevy pro 
děti v pokoji rodičů při 
rezervaci týdenních 
pobytů: děti do 5,9 let: 
zdarma, od 6 do 11,9 let: 
70 % sleva, od 12 do 
16,9 let: 50 % sleva,  
od 17 let: 30 % sleva

AlpenHoTel BADmeISTeR***
nejbližší hotel u ledovce 

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

nABíDKA pRo RoDIny v ZImě  
2014/2015: lednová naBídka 
7=6 (7 noclehů za cenu 6)  
3.–31. 1. a 18. 4.–10. 5. 2015

Fl
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Kitzsteinhorn je spojený s Vysokými 
taurami a má ledovec – proto po-
skytuje stoprocentní záruku sněhu. 

Hřeben Schmittenhöhe se táhne přímo 
nad městečkem Zell am See a láká svou 
univerzálností. Maiskogel je se svými 
mírnými sjezdovkami vhodný 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. Pro lyžaře, kte-
ří se chtějí přemísťovat mezi Zell am See 
a Kaprunem, je tu k dispozici skibus.

alpenHaUs kaprUn 
díky své ideální poloze přímo v cent-
ru střediska Kaprun je hotel alpenhaus 
Kaprun přímo jako stvořený pro zimní 
dovolenou. tradiční alpská a moderní life-
stylová koncepce čtyřhvězdičkového ho-

Das Alpenhaus Kaprun:
v eldoradu zimních sportů
lyžařský region zell am see  
– kaprun patří k nejatraktivnějším 
rakouským destinacím. sdružuje 
tři lyžařské areály kitzsteinhorn, 
schmittenhöhe a maiskogel, které 
jsou ideální pro všechny zimní 
sporty. 

****Das Alpenhaus Kaprun
Schlossstraße 2 
a-5710 Kaprun

www.alpenhaus-kaprun.at

telu alpenhaus Kaprun skvěle harmonuje 
s alpským prostředím, které je součástí 
filozofie a koncepce hotelu. Sounáležitost 
s alpskou přírodou, jezery a ledovcem lze 
vnímat v celém hotelu: teplé barvy, rusti-
kální detaily a kvalitní přírodní materiály. 
Ze všeho vyzařuje dokonalý pocit klidu 
a odpočinku.

alpen.veda.spa
léčivá síla přírody, meditativní účinek 
hor a energie vody inspirovaly jak archi-
tekty hotelu alpenhaus, tak i nabídku 
lázeňského areálu alpen.Veda.Spa. Svět 

vody a skvělé pohody se nachází na dvou 
podlažích na ploše 1000 m2 a přímo vy-
zývá k příjemnému odpočinku. Nabízí 
šest saun, (i oddělenou rodinnou), parní 
lázeň, vnitřní i venkovní bazén s výhle-
dem na svět hor a útulnou odpočívárnu 
s vodními lůžky. Fitness centrum a každo-
denní organizovaný sportovní program je 
samozřejmostí.

gastronomie 
– požitky z regionU
Gastronomie hotelu se inspiruje jak alp-
skou, tak středomořskou kuchyní. lo-
kálním specialitám se ovšem šéfkuchař 
Markus rainer nevyhýbá. Host si tu může 
pochutnat na hovězím z Pinzgau nebo 
zvolit alpského pstruha. dáváte-li před-
nost lehké stravě, přípraví vám šéfkuchař 
nízkokalorickou nebo i bezlepkovou veče-
ři podle vašich představ. Na snídaňovém 
bufetu najdete také vlastní namíchané 
alpen-haus müsli a po návratu ze sjez-
dovek osvěžující svačinu na denním baru. 
V hotelovém vinném sklepě si vyberete 
mezi rakouskými i mezinárodními víny. 

na ledovci je záruka sněhu stoprocentní.
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Alpbachtal Wildschönau: 
nový lyžařský klenot v alpách

Hotel lärchenhof přímo na sjezdovkách

lyžařský klenot Ski Juwel alpbach-
tal Wildschönau se tak stal jednou 
z nejrozmanitějších lyžařských ob-

lastí v alpách se zimními zážitky pro 
začátečníky, rodiny s dětmi i zkušené ly-
žaře. 47 lanovek a vleků, 26 km modrých, 
70 km červených a 13 km černých sjezdo-
vek, tady je z čeho vybírat. Freerider najde 

dvě samostatná tyrolská údolí  
alpbachtal a wildschönau se spoji-
la a vznikl nový gigant mezi zimními 
středisky. k jeho vzniku stačilo 
postavit jednu lanovku a je tu  
145 kilometrů sjezdovek , které 
čekají na objevení. 

www.alpbachtal.at
www.skijuwel.com

svůj revír pod vrcholem Wiedersberger-
hornu směrem na Greitalm a Kohlgru-
benalm.  a díky skibusu zdarma si může 
dopřát dovolenou i vaše auto.
 
alpBacH – nejkrásnější  
rakoUská vesnička
tyrolská vesnička alpbach se svými 
2600 obyvateli leží v nadmořské výšce 
1000 m na slunečné plošině údolí alpba-
chu. díky své odloučenosti vznikla vlastní 
stavební kultura stejně jako zakořeněné 
zvyky, které se zachovaly až do dnešních 
dnů. alpbach je skutečně malý ráj v ho-
rách. Stranou od každodenního blázince, 
a přesto plný prožitků. Vyznamenání jako 
„Nejkrásnější rakouská vesnička“ a „Nej-
krásnější květinová vesnička v evropě“ 
hovoří sama za sebe.  

Z postele přímo na sjezdovky: 
Katschberg a hotely Hinteregger
zimní dovolená v jednom ze tří čtyř-
hvězdičkových hotelů ve špičkovém 
zimním středisku katschberg na 
hranici mezi salcburskem a korutany  
znamená: přijet, zaparkovat auto 
v garáži hotelu a nemuset ho do 
konce dovolené nastartovat. 

V lyžařském areálu tschanek 
-aineck se nachází 70 kilometrů 
sjezdovek všech stupňů obtížnos-

ti. Sníh je v nadmořské výšce 1640–2220 
metrů zaručen, protože 100 % sjezdovek 
je vybaveno moderním zasněžovacím 
zařízením. Šestnáct lanovek a vleků má 
hodinovou kapacitu 27 500 osob, tak-
že fronty tu neexistují. Šestikilometrová 
sjezdovka a1 patří mezi nejkrásnější sjez-
dovky v alpách.    
Běžkaře nadchne nádherná výšková bě-
žecká trasa (1640–1750 m), která začíná 
rovněž kousek od hotelů. Nabízí přímo 
skvostné výhledy na okolní vrcholy. Kdo 
raději nechá stát lyže v lyžárně, může 
vyrazit na kluziště nebo na tři kilometry 
dlouhou sáňkařskou dráhu. romantické 
upravované lesní cesty lákají k výletům na 
sněžnicích nebo k zimním procházkám. 

Nezapomenutelným zážitkem je vždy vy-
jížďka na saních tažených koňmi. 
Všechny tři čtyřhvězdičkové hotely: ro-
dinný a zážitkový hotel Hinteregger, 
hotel lärchenhof a hotel Katschberghof 
se nacházejí přímo na sjezdovkách a sou-
časně jsou v centru malebného střediska 
Katschberghöhe. děti do lyžařské ško-
ly vyzvedne bus nebo koňské spřežení. 
Když je špatné počasí, je v hotelech velmi 
příjemně. Všechny tři jsou vybaveny pro-

stornými wellness areály a v hotelových 
restauracích denně lákají skvělé kulinář-
ské dobroty. K hotelům patří i tři velmi 
originální horské chaty: „ainkehr“, „Stam-
perl“ s italskou kuchyní a vrcholová chata  
„adlerhorst“ ve výšce 2222 metrů., kde se 
podávají především místní speciality. 

www.hotel-hinteregger.at 
www.laerchenhof-katschberg.at 

www.katschberghof.at
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BAlíčeK: ZImA v HoTelu 
HöFleHneR****SupeRIoR:

■  4 noclehy včetně snídaňového 
bufetu, poledního občerstvení 
formou polévek a salátů, odpolední 
svačiny a večeře o 5 chodech à la 
Carte

■  1 zimní večeře pro gurmety
■  3denní skipas Ski amadé 
■  vstup do lázní Bergbad & Spa  

a Stille alm
■  1x horská lázeň – alpenrosenbad 

s proseccem, částečná masáž 
a relax na vodním lůžku (90 min.) 

■  1x výlet na saních tažených koňmi
 
4 noclehy od 612 € za osobu

nabídka platí: 4. 12. 2014–6. 04. 2015 

Schladming je jedno z nejzajímavěj-
ších a mezinárodně nejznámějších 
rakouských středisek zimních spor-

tů v západním Štýrsku. Zdejší radní po-
chopili, že je nutno vsadit především na 

Schladming & Co.

jedna z nejoblíbenějších destinací českých lyžařů je schladming a jeho 
parádní lyžařská houpačka „schladminger 4-Berge schaukel“. díky svým 
skvělým a různorodým sjezdovkám má schladming zvučné jméno i ve 
světovém poháru. ne nadarmo měl tu čest uspořádat mistrovství světa  
ve sjezdových disciplínách 2013. 

díky důmyslné a výkonné lyžařské houpačce, která propojuje čtyři vrcholy,  
se schladming vyhoupl mezi nejlepší lyžařské oblasti v rakousku.

zahraniční návštěvníky, a věnovali dobré 
reklamě opravdu hodně, takže němčina 
je už na sjezdovkách slyšet spíš výjimeč-
ně. Planai je hlavní horský vrchol lyžařské 
houpačky, která má celkem 123 kilometrů 

sjezdovek všech stupňů obtížnosti, 44 mo- 
derních lanovek a vleků a 56 horských 
chat. 
lyžařskou houpačku tvoří čtyři vrcholy  
– čtyři areály: zmíněný Planai, od něj nale-
vo Hauser Kaibling, napravo Hochwurzen 
a reiteralm. Jsou skvěle propojeny jak la-
novkami, tak autobusovou dopravou. 

www.planai.at

natur- & Wellnesshotel 
Höflehner****Superior: samozřejmý luxus

poloha čtyřhvězdičkového wellness 
hotelu Höflehner**** superior 
přímo u čtyřmístné sedačkové 
lanovky Höfi express je prostě 
jedinečná. nacházíte se na svahu 
jednoho z areálů lyžařské houpačky 
nad střediskem Hauser kaibling. 

natur- & Wellnesshotel 
Höflehner****Superior

Gumpenberg 2
a-8967 Haus im ennstal
tel.: +43 (0) 3686/2548

info@hoeflehner.com
www.hoeflehner.com

Prožijte advent jako kdysi a vychut-
nejte si předvánoční rozjímavou 
atmosféru společně s rodinou Höf- 

lehner. očekává vás výlet na adventní 
trh do Salcburku, romantická procházka 
s pochodněmi spojená s krmením lesní 
zvěře, organizovaný výlet na sněžnicích, 
ochutnávka vína špičkových vinařů a tes-
tování lyží. od 6. do 17. ledna 2015 pro vás 

máme speciální nabídku: pobyty s kurzy 
pro děti „Kids-Special“ a dárek na uvíta-
nou. děti v předškolním věku mají účast 
zdarma. 
V našem wellness areálu Bergbad & Spa 
se světem saun, panoramatickou odpo-
čívárnou, krytým bazénem a vyhřívaným 
venkovním bazénem můžete po náročném 
dni na sjezdovkách uvolnit tělo relaxační 
masáží nebo v příjemné koupeli. Kosmetic-
ké oddělení rovněž nabízí celou řadu kos-
metických ošetření s alpskými produkty. 
Večer si pochutnáte na štýrských specia- 
litách v hotelové restauraci à la Carte!

Foto: copyright-nennung © planai Bahnen 
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Pořádně se zapotit znamená daleko 
více, než by se mohlo zdát: jde o do-
konalou očistu těla i ducha, posílení 

srdce a krevního oběhu, odplavení stresu, 
napětí i bolesti. okamžitá a intenzivní re-
laxace regeneruje duševní síly a je zdro-
jem zdraví a vnitřní vyrovnanosti. Sauna 
má navíc prokazatelně uvolňující účinek 
na centrální nervový systém a vede ke 
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Sauna je v zimě nejlepší lékař: 
Best Wellness Hotels Austria

existuje něco příjemnějšího než po únavném pracovním dnu nebo sportovním 
výkonu navštívit saunu? není to jen horký vzduch, je to rituál, relax v říši tepla, 
vody a pohody. návštěvu sauny navíc doporučují lékaři nejen v chladném ob-
dobí, nýbrž po celý rok. Uděláte tak hodně pro své tělo, ale i znavenou duši. 

outdoor sauna Hochkönig v Übergossene alm

www.bestwellnesshotels.cz

zlepšení spánku,“ vyjmenovává přednosti 
sauny finský saunový mistr Harri v tyrol-
ském hotelu theresa z rakouské skupiny 
špičkových hotelů Best Wellness Hotels 
austria, které dovedly saunování do do-
konalosti. Velkolepé lázeňské areály jsou 

prostoupeny teplem, vůněmi, světelnými 
efekty a ušlechtilými esencemi a nabízejí 
více saun o různých teplotách, parní láz-
ně, caldaria nebo laconia. a kam se vydat 
za těmi nejlepšími alpskými saunovacími 
rituály? Máme pro vás hned několik zají-
mavých tipů...

la lUna – slUnce a měsíc 
V hotelu alpenrose na jezeře achensee 
v tyrolsku se každý den konají saunové ri-
tuály. Jsou to tematizované saunové even-
ty s různými náměty a vůněmi. Saunový 
mistr oznámí, že nálev bude například 
rozmarýnový, a chrstne ze stylového ško-
píku na rozpálená kamna vodu. Máváním 
ručníku pak každému z přítomných přidělí 
jeho vlastní porci bylinkové energie. rituál 
la luna – Slunce a Měsíc vás unese do fas-
cinujícího království Slunce a Měsíce, které 
neustále určují rytmus života na Zemi. Za-
číná prohřátím v křišťálové sauně a svěžím 
ovocným překvapením. Potom povzbudí 
vaše smysly snová sluneční masáž a pod 
hvězdným nebem se necháte unášet do 
království smyslů. Na závěr se vnoříte do 
útulného vodního lůžka.

mUltisensorické pocení 
Neuvěřitelně příjemné je saunování v pa-
noramatických saunách, kde se můžete 
kochat dechberoucími výhledy na vrcholy 
hor. alpský resort Übergossene alm ne-
dávno uvedl do provozu zážitkovou pano-
ramatickou saunu s výhledem na masiv 
Hochkönigu. Když se pohodlně usadíte, 
začne inscenace pro všechny smysly. 
Podle právě zvoleného tématu pracu-
je saunový mistr se světlem, hudbou, 
obrazy nebo vůněmi. Například během 
„Bájného nálevu“ se seznámíte s pověstí 
o zalité louce Übergossene alm.

limBová saUna v HotelU 
HocHscHoBer 
Není však nad klasickou finskou saunu 
– rozpálená kamna, vůně dřeva, horko 
kolem 90 0C i víc, ticho, šero, pot... a pak 
skočit rovnou do jezera nebo se ochladit 
ve sněhu, hvězdy nad hlavou. Výsledek 
je pocit těla až nadpozemsky lehkého, 
zbavené všeho „nečistého“, a hlava vy-
gumovaná od všech pozemských starostí 
a stresu. 

www.bestwellnesshotels.cz/
hochschober

www.bestwellnesshotels.cz/
alpenrose



malebnými údolíčky protékají říčky. na nekonečných vinicích se lesknou 
bobule lahodného vína. vzduch je čerstvý a ostrý. stačí několik nadechnutí 
a vy propadnete kouzlu nevídaného klidu. ta krása je snad až kýčovitá 
a ještě donedávna si ji místní před cizinci pečlivě střežili. dost možná,  
že tento nejvýchodnější kout rakouska, Burgenland, ještě neznáte ani vy. 
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Stegersbach: 
rakouské toskánsko pro požitkáře 

milovníci dobrého vína znají jižní 
Burgenland především díky skvostnému 

červenému…

Kdo sem však zavítá, ten propadne 
kouzlu tohoto místa a nově také 
množství sportů a aktivit, které 

tady lze provozovat, stejně jako unikát-
nosti hotelů a nabízených služeb. 

čtyři Hotely pro vaše 
čtyři smysly
Vlastně poměrně rychle získáte pocit, že 
nejste v rakousku, kde vše má své místo 
a jasně daná pravidla, ale že jste se ocitli 
v požitkářské itálii. 
Burgenlandu se ostatně přezdívá rakous-
ké toskánsko – a to přirovnání je více než 
výstižné. tady se vám totiž téměř oka-
mžitě zostří všechny smysly: oči hledí na 
tu krásu kolem, uši naslouchají božskému 
klidu, nos si dopřává vůně přírody a chuť 
je zcela blažená, protože v tamních čty-
řech špičkových wellness hotelech vytvá-
řejí neskutečné delikatesy špičkoví svě-
toví šéfkuchaři a podávají se tu po celém 
světě vyhlášená vína. 
Největší zdejší specialitou je Uhudler, vy-
nikající červené víno s vůní i chutí lesních 
jahod. Výrazné a jedinečné jako všechno 
tady…
ostatně stejně je tomu i se čtyřmi uni-
kátními hotely ve Stegersbachu. Každý je 
jiný svým zaměřením a nutno říct, že se 
zcela odlišují i od všeho ostatního, co jste 
kdy zažili. 

wellness na 
nejvyšší úrovni
Falkensteiner Balance resort Stegersbach 
vyniká svým netradičním designem, který 
je zcela v sepětí s přírodou, thermenho-
tel larimar se zaměřuje na léčivé terapie 
z celého světa, thermenhotel PuchasPlus 
je vyhlášený pro dobrá vína i terapii bar-
vami a reiters allegriahotel je dětský ho-
tel se vším všudy. Všechny mají velkoryse 
pojaté wellness areály a nabízejí tradiční 
i zcela neznámé masáže a procedury 
ze všech koutů zeměkoule. a ze všech 
hotelů se dostanete do termálních láz-
ní Stegersbach s nespočtem atrakcí pro 
všechny věkové skupiny. Wellness tady 
zkrátka pojali do všech detailů naprosto 
dokonale. 

slUnce, tenis, golF…
Ve Stegersbachu navíc zaručují 300 
slunečních dnů v roce. a mysleli i na ty 
akčnější – od severu na jih Burgenlandu 
vede na 2500 kilometrů cyklostezek, 
perfektně upravované kurty jsou rájem 
tenistů a dobře je tady i milovníkům koní. 
Pro děti nechybějí nejrůznější hřiště, kola 

www.stegersbach.at

Stegersbach je jednou 
z nejmodernějších wellness 

destinací v evropě! prvotřídní 
termální lázně jsou propojené 
se čtyřmi špičkovými hotely, 
které mají i své vlastní lázně 

a wellness areály a svou nabídkou 
volnočasových aktivit se vzájemně 

úžasně doplňují.

si můžete půjčit i s cyklosedačkami. Pře-
devším zde ale stojí největší golfový areál 
v rakousku, kam začínají mířit golfisté 
z celého světa a ve velkém už i ti čeští. 
Nenechte si ty zážitky ujít ani vy!

Zuzana rybářová 
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Falkensteiner Balance 
resort stegersBacH   

pětihvězdičkový hotel Falkensteiner 
Balance Resort Stegersbach osloví svou 

nádhernou polohou a architekturou , 
jedinečným designem celého interiéru  

a wellness areálu.  Hotel je umístěn 
na hřebeni svahu uprostřed zalesněné 

krajiny. obrovské prosklené plochy 
v celém hotelu vtahují přírodu doslova 
dovnitř, což přispívá k nezaměnitelné 

atmosféře.  
   

www.falkensteiner.com

tHermenHotel larimar 
čtyřhvězdičkový Thermenhotel 

larimar zaujme příjemnou ekologickou 
architekturou, středomořskou 

atmosférou a neuvěřitelnou nabídkou 
procedur ve vlastních termálních 

lázních.   
Hotel byl postaven podle tradiční teorie 

zlatého řezu ve tvaru vejce, který má 
unavenému rekreantovi zprostředkovat 

pocit bezpečí a pohody.  

www.larimarhotel.at

tHermenHotel pUcHasplUs 
Thermenhotel puchasplus  nadchne 

promyšleným programem „jak se 
odlišit od ostatních“. Zdravý životní 
styl je zde téma č. 1. Hotel se nachází 
v bezprostřední blízkosti termálních 

lázní Therme Stegersbach, se kterými je 
přímo propojen duhovou chodbou. Hýří 
barvami: přednost mají žlutá, červená 
a zelená, tedy barvy slunce a přírody. 

www.puchasplus.at

reiters allegriaHotel     
Reiters Allegriahotel představuje 

dostupný luxus pro všechny generace 
s dokonalými službami.  Součástí 

hotelu jsou vedle vlastních lázní yin 
a yan Spa pro dospělé i dvě restaurace, 

kosmetické centrum, dětský svět 
a volný vstup do termálních lázní  

se čtrnácti bazény. 
 

 www.reiters-hotels.at



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

Best Wellness Hotels 
AustriA

www.bestwellnesshotels.cz


