
LÉTO V ALPÁCH : LÁZNĚ BAD GASTEIN – HOTEL *** 
ALL INCLUSIVE DĚTI 0 – 11 LET ZDARMA
Dobrý den, Rádi bychom upozornili naše klienty na zajímavou nabídku. Udělejte radost sobě nebo
někomu  milému  a  objdenejte  pobyt  v  Alském  lázeňském  městečku….pojeďte  s námi  do
Rakouska.

 
Bad Gastein (830 – 2680 m n. m.)
Gasteinertal Kouzelné středisko Gasteiner Tal bylo v minulosti pohraničním valem mezi severem a jihem.
Ani dnes nepozbyl tento horský svět umístěný mezi 800 a 3.800 m.n.m. své fantastičnosti. Zvyky, tradice a
vřelá pohostinnost jsou zde hluboko zakořeněny již po dlouhé generace. Díky tomu je region Gasteiner Tal, s
nejznámějšími letovisky Bad Gastein, Bad Hofgastein a Dorfgastein, stejně jako Národní park Vysoké
Taury, jedním z nejoblíbenějších středisek pro milovníky přírody a sportu. Inspiraci ve středisku naleznou
jednotlivci i rodiny s dětmi. Okolní obce připraví turistům nezapomenutelné prázdniny. Pěšky, na silničním
kole, na horském kole, nebo na koni, s rybářským prutem, golfovou holí, paraglidingem nebo v plavkách -
region a národní park se dá objevovat mnohými způsoby. Možnost letních zážitků je nevyčerpatelná. Ve
středisku se nachází celkem 3 920 km tras, všech náročností s převýšením od 800 m do 3 800 m, které jsou
vhodné pro cyklistiku i pro turistiku. Mezi nejznámější turistické trasy patří Toni Sailer Strecke, která je z
nich nejdelší. Oblíbenými jsou také Egon Zimmermann Strecke, Franz Klammer Strecke a mnoho dalších.
Milovníky přírody potěší výlet do národním parku v doprovodu Nationalpark-Ranger. Po náročně strávených
dnech je možné navštívit  Alpské termální lázně v Bad Hofgasteinu,  které o rozloze 32 000 m² a s
panoramatickým výhledem na okolí, nabízejí nespočet možností k odpočinku všem věkovým kategoriím. Pro
poznání místní historie je třeba se vydat za okolní kulturou. Za povšimnutí určitě stojí vlastivědné Gasteiner
muzeum nebo Báňské museum v Böcksteinu, zřícenina hradu Klammstein, zámek v Bad Hofgasteinu, kostel
Zum Hl. Rupert v Dorfgasteinu, kostel sv. Mikuláše a mnoho dalších. Raritou jsou okolní krápníkové, suché a
vodní jeskyně a nebo vodopád v centru Bad Gasteinu.

Termín: CELÉ LÉTO 8.4. - 31.10.2014

Cena: 5 nocí ALL INCLUSIVE - 5550 Kč
7 nocí ALL INCLUSIVE – 7650 Kč 

Děti: 0 – 11 let ZDARMA, 12 - 15 let sleva 30%
  
Hotel *** v Bad Gastein: 10 minut pěšky do centra, k lázním a lanovkám
výborná kuchyně, restaurace, pivnice, kavárna, parkoviště
pokoje se sprchou a WC, TV, Wlan

All inclusive program:
snídaně – buffe
lehký oběd (varianta balíček)
odpolední svačina (káva, zmrzlina pro děti) 15.30 – 16.00
večeře buffe
nealkoholické nápoje 10.00 – 22.00, pivo a víno 17.00 – 22.00
sauna, parkoviště, wifi v lobby, 
Gastein Card



 


