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Hotel Wöscherhof v Tirolsku: Zažite najaktívnejšie údolie sveta

Krásy tirolska

V Zillertálskom údolí sa
stále niečo deje: keď zlezie
posledný sneh, ponúka sa tu
skvelá vysokohorská turistika,
výlety na bicykloch i hra na
úžasnom golfovom ihrisku
v prekrásnej alpskej prírode.
Nechýba ani množstvo kúpalísk
pod šírym nebom i pod strechou
alebo vychádzka na koni. Kto sa
nevzdá lyžovania ani v lete, môže
vyraziť na ľadovec v Hintertuxe.

Text: Jan Muller

Hotel Central: Raj pre aktívne rodiny v údolí Ötztal
Jedno je jasné: deti
milujú dobrodružstvo
a športovo založení rodičia tiež.
V tirolskom údolí Ötztal sú na
veľkých i malých dobrodruhov
obzvlášť dobre pripravení.
Práve pre aktívne rodiny sa
v lete toto údolie premení na
ozajstný raj plný zážitkov.

Hotel Central usporadúva
rodinné týždne a hostia
získajú kartu Öztal Premium
Card, ktorá im umožní účasť
na organizovaných horských
túrach či ľahších prechádzkach
k najkrajším vyhliadkovým
miestam, chatám a vrcholom,
bezplatné výjazdy lanovkami,

návštevu kúpalísk, vstup do
dedinky Ötziho, bezplatné
požičanie horských bicyklov
a elektrobicyklov. Ďalšou
senzáciou je návšteva
najväčšieho európskeho
outdoorového parku plného
dobrodružstiev AREA 47. Hostia
hotela Central sem majú vstup

zdarma a 35 % zľavu na všetky
outdoorové aktivity. Malým
princeznám a mladým hrdinom
sa potom poriadne venujú aj
v hotelovom wellness centre,
kde si môžu s rodičmi vyskúšať
masáže, zábaly, kúpele alebo
dokonca kozmetické ošetrenia.

A všetko sa dá zvládnuť počas
jednej dovolenky, ktorá nemusí
byť vôbec dlhá.

Relax v hoteli Wöscherhof
Hotel Wöscherhof je tradičný
tirolský rodinný podnik na
najvyššej úrovni. Už prvý
dojem je ako balzam na rany
stresovaných z miest: všade
veľa dreva, útulný nábytok
a teplé svetlo – to všetko vytvára

prostredie, kam sa človek rád
uchýli oddychovať.
Hotel poskytuje perfektný
hotelový komfort, elegantné
izby sú všetky vybavené
balkónom s nádherným
výhľadom na zillertálske Alpy.
Na deti tu čaká detský kútik
a športovci si môžu dobiť
baterky v moderne vybavenom
fitnescentre. Zaplávať si môžete
v krytom i vonkajšom celoročne

vyhrievanom bazéne. Vo svete
sáun nájdete fínsku saunu, paru,
biosaunu a infračervenú kabínu.
Na jedálnom lístku nájdete
predovšetkým tirolské
špeciality, na ktorých prípravu
používa kuchársky tím
zdravé prírodné potraviny,
ktoré pochádzajú z vlastného
hospodárstva alebo od sedliakov
z najbližšieho okolia.
www.woescherhof.com

www.central-soelden.com

Foto: archív

Sporthotel Ellmau: Turistický a golfový raj v kraji Doktora z hôr
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Zelené pastviny plné
kráv sa ťahajú pomedzi
dramaticky vyzerajúce alpské
trojtisícovky, ktoré lemujú
zurčiace potôčiky a priezračné
horské jazierka. V údoliach
sa malebne krčia domčeky,
ktoré obývajú dobrí Tiroláci
v krojoch… Áno, práve tu sa už
roky točí slávny seriál Doktor

z hôr a do mestečka Ellmau
vo východnom Tirolsku
mieria turisti i horolezci, aby
prebádali horský masív Wilder
Kaiser alebo Divokého cisára.
Prechádzky i vysokohorské túry
sú tu vychýrené a na vrcholky
mieria lanovkami aj rodiny,
pre ktoré je tu šesť zábavných
horských svetov.

Sporthotel Ellmau je
výnimočný tým, že ponúka
športovcom komplexné
služby, skúseného sprievodcu
na horských túrach, pri
kanoistike, horolezectve, lezení
v ľadopádoch, usporadúva
horolezecké kurzy pre všetky
úrovne a mnohé ďalšie. Mieria
doň ale predovšetkým milovníci

golfu, ktorí majú luxusný green
hneď cez cestu a tiež páry,
ktoré si môžu do sýtosti užiť
tunajší jedinečný wellness svet
s rozličnými druhmi sáun, pár,
s vírivkami a bazénmi – jeden
je dokonca aj vonku a má
prekrásnu pozíciu s výhľadom
na horských velikánov.
www.sporthotel-ellmau.com
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