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Pobyty na horách v Rakúsku, Švajčiarsku a Francúzsku

Jar, leto jeseň, zima …. vždy je ten správny čas vyraziť do krásnych hôr. 

Pobyt  v  horách  nemusí  byť  len  úžasná  lyžovačka.  Strediská  i  hotely  ponúkajú  širokú  škálu
doplnkového programu a aktivít.

Rakúsko

Počas letnej sezóny (máj / október), ponúka väčšina horských stredísk  letné karty. Stačí sa ubytovať v
regióne  a môžete  ich naplno  využívať.  Ponúkajú  veľa  atrakcií,  programov, vstupov, lanoviek,  prípadne
dopravu po regióne zdarma. 

Jednu z najlepších kariet ponúka stredisko Schladming - Dachstein. Karta umožňuje prístup k viac
ako 100 najlepším prázdninovým zážitkom a viac ako 100 príležitostiam Extra Bonus, to všetko
zadarmo. Oblasť Schladming-Dachstein je zasvätená pohybu v každom ročnom období. Dachstein je
známy ľadovec nad Ramsau, kde môžete lyžovať aj bežkovať celoročne. Okrem klasickej turistiky a
cykloturistiky tu nájdete paraglajding,  kaňoning,  rafting,  gokart,  horolezectvo,  lanové parky, bobové
dráhy, downhillové trasy, aktivity s horskými sprievodcami.... a veľa iného. Mohutné vápencové steny
na čele s bielym Dachsteinom, nespočetné horské vrcholy pripomínajúce rozbúrené kamenné more a
uprostred nich horské jazerá a sviežo zelené pastviny – tak vyzerá pozemský raj v Schladmingských
Tauroch.

V  prípade  záujmu  o  ešte  vyššie  nadmorské  výšky  odporúčame  stredisko  Grossglockner  –
Heiligenblut, malebné stredisko pod  najvyšším vrcholom Rakúska,  ktoré je rajom pre horskú i
ľadovcovú turistiku, cykloturistiku, ale aj mnoho iného. Charakter tejto oblasti určujú mohutné a vysoké
vrcholy, ktorým dominujú najvyššie vrchy Rakúska (Grossglockner 3.798 m n.m.
a Großvenediger 3.674 m n.m), oblasti večného ľadu (celkom 169 ľadovcov)
a ľadovcové rieky i riečky. Rastlinná ríša v tomto národnom parku je druhovo
nesmierne bohatá a rovnako ako všetka fauna je veľmi prísne chránená. Jedným 
z divov tejto oblasti je iskerník ľadovcový, ktorý prežíva nielen na ľadovcových
morénach, ale dokonca aj na vrchole Grossglockneru. Limba a smrekovec tu
dosahujú vek až tisíc rokov. Žijú tu kamzíky, svište, kozorožci aj alpské mloky, 
vidieť je možné aj supa bradatého či orla skalného. 
Typické  horské  chaty  vytvárajú  neopakovateľnú  atmosféru  horského  strediska  s  pokojnou
atmosférou,  kde  si  môžete  vychutnávať  nádherné  výhľady  na  okolité  hory.  Neopakovateľným
zážitkom býva aj jazda lanovkou v tuneli, ktorý je vlastne bývalým vodovodným potrubím.

Ak by ste mali na lyže chuť aj lete a nechce sa vám cestovať ďaleko, odporúčame stredisko Kaprun
& Zell  am See.  Doobeda  si  zalyžujete  na ľadovci  Kitzsteinhorn,  poobede si  môžete  vychutnávať
wellness v kúpeľoch Tauern Spa (jedny z najšpičkovejších v Alpách), alebo aktivity a služby, ktorých je
popri jazere Zell am See nespočítateľne. Aktívna dovolenka s ľadovcom, horami a jazerom.  

Zabezpečiť samozrejme môžeme aj inú lokalitu podľa vašich požiadaviek.

c e s t o v n á  k a n c e l á r i a
s.r.o.



Švajčiarsko

Ak by ste uprednostnili pobyt v tejto krásnej horskej krajine, okrem
štandardných služieb vieme zabezpečiť aj lístok na dopravu po
Švajčiarsku – s jedným lístkom cestujete všade a bez omedzení.
Švajčiarsky dopravný systém funguje dokonale a zároveň jednoducho.
Vlaky, autobusy, lode (často aj napr. historické parníky) a mestská
doprava vytvárajú hustú sieť, ktorá návštevníkov dopraví kamkoľvek a
hlavne rýchlo, pretože vlaky na seba nadväzujú so švajčiarskou
presnosťou.
Zaujímavými pobytovými destináciami môžu byť napríklad:  Davos, Grindelwald, Jungfrau región,
Verbier, Wengen, St.Moritz, a samozrejme legendárny Zermatt. 

Francúzsko

Lyže, voda, bicykel  -  všetko v jeden deň!  Aktívny relax v prostredí  savojských Álp,  Tignes vás
určite nesklame. Je to najšportovejšie stredisko! 

Tignes predstavuje novšiu časť lokality Tignes & Val d'Isere. Vďaka ľadovcu Grande Motte, na ktorý
vás  pozemná  lanovka  Perce  Neige  vyvezie  za  7  minút,  umožňuje  stredisko  prakticky  celoročné
lyžovanie s  20 km tratí vo výškach 3.000-3.456 m n.m. (prevýšenie 750 m). Aj tu sa ponúka letná
karta  My Tignes Open (zadarmo).  Umožňuje prístup k  množstvu športových aktivít  v stredisku
zadarmo (plážový futbal,  plážový volejbal,  katamaran,  vodné bicykle,  bazén, trampolína,  skoky do
vody, hot-jumping, pádlovanie, crazy airbag, lanovky do bike parkov a pre turistov) alebo k zľavám na
aktivity ako katamaran, lezenie, tenis, kolektívne športy, golfový simulátor. 
Nájdete  tu aj  najvyššie  položené golfové ihrisko v Európe,  jazdu na koni,  rybárčenie...  Akvapark
Lagon (5.000 m2) s bazénovou a wellness časťou, modernú športovú halu Tignespace (1.525 m2 na
kolektívne  športy,  zóna  pre  atletiku,  3  doplnkové  sály,  3  squashové  kurty,  umelá  lezecká  stena,
auditórium i koncertná sála, 11 rokovacích miestností...). K dispozícii je tiež multimediálne centrum,
biliard, bowling, kino, diskotéky, bary a reštaurácie, obchody.

Kvalitné letné lyžovanie nájdete aj v stredisku Les 2 Alpes s lyžovaním v nadmorskej výške 2.900 až
3.600 m n.m.  Snowpark sa nachádza vo výške 3.200 m n.m. a vo svete je považovaný za jeden z
najlepších európskych snowparkov! Na ľadovec sa dá zo strediska dostať lanovkou Jandri Express.
Nájdete tu ale aj golf, jazdu na koni, paragliding, lukostreľbu, trampolíny, bobovú dráhu, tenis, mini
golf,  dobrodružný park, kúpalisko,  športy na živej vode (rafting,..),  množstvo trás na vysokohorskú
turistiku,...

Ak by ste sa okrem hôr chceli zamerať aj na kultúrne dedičstvo  UNESCO,  odporúčame návštevu
Brianconu a okolitých hôr oblasti  Serre Chevalier. Ďalšími výbornými strediskami aj s doplnkovými
službami na leto sú Alpe d'Huez a legendárne Chamonix priamo pod Mont Blancom.

          


