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RYZÍ ČISTÉ ALPY: NATANKUJTE ENERGII!
Jakmile napadne první sníh, stane se ze světa kouzelné místo. Obzvlášť v Gasteinu, údolí
zdraví, otevírá sněhobílá nadílka úchvatné výhledy i možnosti trávení volného času daleko
od davů, vleků a masové turistiky. Taková je zima, jak má být – čistá a bez hranic.
Dolní stanice Schlossalmbahn Bad Hofgastein leží jen pár minut pěšky od hotelu ALPENHAUS
Gasteinertal a dostanete se tudy přímo do centra lyžařského areálu Gastein. Nejvyšší
salcburský bezledovcový lyžařský areál má 200 kilometrů sjezdovek a je součástí nejrozsáhlejší
rakouské lyžařské oblasti Ski amadé. Skutečné kouzlo zimy se pro milovníky přírody otevírá
stranou od dokonale upravených sjezdovek. Úchvatné dálky, zasněžené nedotčené lyžařské
trasy a sněžnicové tratě, 35 km běžeckých tratí a zimní turistické stezky, na kterých můžete
zanechat svoji stopu a načerpat energii alpské síly ALPEN.KRAFT. S přírodní idylou pak můžete
pokračovat v hotelu ALPENHAUS Gasteinertal v Bad Hofgasteinu.
Tady se můžete úžasně procházet svou duší až do vlastního nitra. Historické a sofistikované
kouzlo hotelu ALPENHAUS se propojuje se zemitou blízkostí přírody v údolí. Zdraví a pohoda
tu nejsou módním trendem, ale filozofií, která se vyvíjela po staletí. Stejně jako znalost léčivé
síly Alp, léčivé vody, která si hledá cestu ze skal a země, a vzduchu, ať už na vrcholcích hor,
nebo v radonové štole. Zdejší místa mají specifické energetické síly, které můžete objevovat.
Alpská síla (ALPEN.KRAFT) formuje hotel od jeho espritu a stylu, přes relaxační ráj
ALPEN.VEDA.SPA, až po ozdravný program ALPEN.KRAFT.RETREATS, který je založený na pěti
pilířích, udržitelně podporujících životní energii a vitalitu: detoxikaci, odstranění stresu,
restartu, józe a návratu k tzv. přírodnímu člověku (NATUR.MENSCH). Alpská síla znamená
vitalitu od hlavy až po duši a prochází samozřejmě také žaludkem. Mnoho zdejších
kulinářských pokladů pochází přímo z přírody – lesní plody, luční byliny, ryby z místních vod,
stejně jako inspirace z přirozenosti, která je v hotelu ALPENHAUS Gasteinertal tím největším
učitelem.
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