POZV ÁNKA PR O TIS K
Na úpatí hřebenu Dachsteinu v Gosau se nachází jeden z nejinovativnějších hotelů v Evropě.
Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig****S dělá coby luxusní domov pro rodiny s
dětmi opravdu čest svému jménu. Je držitelem ocenění Holiday Check Award 2018 se
stoprocentním počtem doporučení a v hodnocení „Connoisseur Circle“ osciluje na prvním
místě mezi rakouskými rodinnými hotely. Moderní, až 49 m2 velké rodinné apartmány a až
157 m2 velké chaty či dvojchatky s vlastní saunou skýtají dostatek místa pro nabrání sil a
jedinečné požitky, Ke každému pobytu patří 13 hodin péče o děti od kojeneckého věku až po
16tileté teenagery sedm dní v týdnu, a to díky 20ti členům a členkám speciálně vyškoleného
týmu. S láskou a mimořádnou opatrností se tu věnují i miminkům od sedmého dne jejich života.
Dětské radovánky se tu odehrávají v hotelové části na 2.000 m² velké hrací ploše s
tělocvičnou, dvěma patry hracích prostor, kinem a divadlem, autodráhou a bowlingem.
Koupání je možné ve venkovním i krytém bazénu, v bazénu pro malé děti, a pro ty větší je
vrcholným zážitkem 100m dlouhý tobogán. Venku mohou děti nechat po celý den volný průběh
své touze po pohybu v obrovském areálu se skákacím hradem, šplhací věží, trampolínou,
dobrodružným hřištěm, parkurem dětských vozidel, cyklodráhou E-Trial a hladící ZOO.
Rodina Mayerova by chtěla Vás i Váš doprovod pozvat v rámci Dnů tisku do

ÚŽASNÉHO RODINNÉHO RÁJE NA ÚPATÍ DACHSTEINU
v Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig****S v Gosau
od čtvrtka 6. do neděle 9. prosince 2018
abyste tento několikanásobně oceněný hotel poznali osobně. Ve všech bodech programu jste
hosty rodiny Mayerovy, příjezd individuálně po vlastní ose.
K akreditaci nám prosím pošlete e-mail na: office@oneauer.com nebo klikněte na naše
webové stránky: http://www.oneauer.com/pressereisen.html
Se srdečným pozdravem
Joanna Pace
AKKREDITIERUNG
O Ano, přijímám pozvání

O s doprovodem (a)

O dětmi ve věku ___

přihlášení/….osob na

O jízdu kočárem s koňmi ___

O pěší túru ___
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PROGRAM
Ubytování:

Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig
A-4824 Gosau, Am Hornspitz 1
T + 43 (0) 6136 8888
E info@dachsteinkoenig.at
www.dachsteinkoenig.at

Čtvrtek 6.12.

Buďte srdečně vítáni v Dachsteinkönigu!

od 15,00

Individuální příjezd a ubytování

Začněte hned radovánkami a otestujte všechny vnitřní i venkovní
hrací prostory, bazény, saunu a wellnesovou oázu.

18.30

Seznámení u Welcome-Aperitivu na salaši

19.00

Společná večeře vás naladí na dny plné zážitků

Pátek 7.12.

Gosau – seznámení Meet & Greet

od 8,00

V klidu si užijte bohatou snídani

od 10.00

Vydáme se na malou poznávací výpravu romantickým údolím,
projdeme se podél řeky a necháme na sebe působit úžas z
mohutného hřebene pohoří Gosau
Sraz na recepci

12,00

Na čerstvém vzduchu vyhládne. Proto bude připraven oběd

16.30

Shromáždíme se na recepci k prohlídce hotelu. Poté, co se
seznámíme s perlami tohoto neobyčejného rodinného rezortu,
sejdeme se se zástupcem vedení hotelu u šálku čaje či kávové
speciality k tzv. Meet & Greet.

od 18.30

Tým restaurantu Dachsteinkönig nás očekává k večeři.
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Sobota 8.12.

Uvolnění a vánoční naladění

od 8,00

Dobrý den začíná dobrou snídaní.

dopoledne

Čas na objevování a zážitky v Dachsteinkönigu. Děti ho jistě
nejraději stráví v dětském klubu při hře a radovánkách.

od 12,00

Oběd je připraven.

15.00

Koně jsou zapřaženi a dovezou nás na oslavu horských Vánoc do
gosauského Domácího muzea. Čekají na nás divoce romantické
gosauské horské Vánoce ("Gosauer Bergweihnacht“) v hřejivém
svitu stovek svící a lampiček, kreativní umělecká řemesla a
roztomilé ruční práce jedinečných vystavovatelů, různé lahůdky,
vánoční dechovka a příjemná domácí atmosféra.
(odjezd mezi 15.a 16.hodinou ve skupinách podle počtu účastníků)

od 18.30

Večeře v Dachsteinkönigu.

Neděle

Na shledanou & šťastnou cestu domů!

od 8.00

Skvostná snídaně na rozloučenou

Check-out do11.00 hodin a potom individuální odjezd.
Do chce, může si ještě užít hotelu.
Na shledanou v Dachsteinkönigu****s!
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