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POZVÁNKA PRO TISK 
 
 

ZIMNÍ PRÁZDNINY PRO CELOU RODINU 
  

Familyhotels.com – za touto adresou jsou skryty hotely špičkové kvality. Leading Family 
Hotel & Resort Alpenrose v tyrolském Lermoosu a dětský hotel Kinderhotel Oberjoch ve 

městě Oberjoch v oblasti Allgäu tu slouží už dlouho pro rodinnou dovolenou plnou zábavy a 

perfektních služeb. Těmito dvěma hotely nastavila hostitelská rodina Mayerova nové a 

neobyčejné cesty k emocionální, funkční a estetické kvalitě rodinné dovolené. V listopadu 

2016 byl ještě otevřen zcela nový hotelový komplex Leading Family Hotel & Resort 
Dachsteinkönig****s ve štýrském Gosau.  

A v neposlední řadě – hotel Alpina Family, Spa & Sporthotel rodiny Schwarzovy v St. 

Johann v Pongau v kraji Salzburger Land je ve znamení aktivně rekreační dovolené pro 

celou rodinu. 

 

Jménem rodiny Mayerovy a Schwarzovy bychom Vás rádi srdečně pozvali na individuální 

pobyt v některém z těchto hotelů. Na 2 až 3 noci (v jednom hotelu) s polopenzí budete vítáni 

jako hosté rodiny Mayerovy a Schwarzovy. Termíny podle dohody (kromě svátků a února 

2019), příjezd individuálně. 

 

Krátký popis jednotlivých hotelů najdete na str. 2. 
 

K akreditaci nám prosím pošlete e-mail na adresu: office@oneauer.com nebo klikněte na 

naše webové stránky: http://www.oneauer.com/pressereisen.html 
 

Těším se na Vaši odpověď! 
 

Se srdečným pozdravem 

Joanna Pace 

 
AKREDITACE 

O Ano, přijímám pozvání   O s doprovodem (a)     O dítětem (dětmi) ___     

v termínu:____________       hotel(y):__________ 
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****S Leading Family Hotel & Resort Alpenrose  
(www.hotelalpenrose.at) 
Dovolená v hotelu Alpenrose je nezapomenutelným 
zážitkem pro celou rodinu. Zatímco se o děti stará 
minimálně dvacetičlenný pedagogický tým třináct 
hodin denně, rodiče mohou nechat konejšit svou 
duši v soukromé lázni „Privat Spa“. Chlazená a 
zasněžená cvičná lyžařská střecha pro nejmenší 
přímo v areálu hotelu je široko daleko jedinečná, 
stejně jako veliké celoroční hřiště pro malé 
dobrodruhy. Devizou je „All inclusive“ od snídaně 
přes oběd, švédské stoly se zákusky a svačinkami 

až po pětichodové menu k večeři včetně nealkoholických nápojů. 
 

 
****S Leading Family Hotel & Resort 
Dachsteinkönig  
(www.dachsteinkoenig.at) 
Základ pro zážitkovou rodinnou dovolenou tvoří 
2000 m² velká vnitřní hrací plocha. Dětský bazén a 
100 metrů dlouhá skluzavka jsou zaručenou atrakcí 
v koupací a saunové části hotelu. K lanovce do 
lyžařského areálu Skigebiet Dachstein West je to 
pouhých 100 metrů a „plenková“ lyžařská školička 
se provozuje přímo v hotelové zahradě. Svět 
opravdového luxusu v bydlení uzavírá 105 rodinných 
pokojů a 12 chatových jednotek. 

 
 
****S Kinderhotel Oberjoch  
(www.kinderhoteloberjoch.de) 
Profesionální péče o miminka i děti, vnitřní hrací 
plocha s kinem, autodráhou a bruslařskou dráhou, 
koupací část s tobogánem, vnitřním i venkovním 
bazénem a dětské koupaliště – to vše poskytuje 
perfektní rámec pro rodinnou dovolenou. Pěšky či 
hotelovým kyvadlovým autobusem se v zimě 
dostanete do nedalekého lyžařského střediska 
Iseler, kde čekají lyžaři a „Schneekinderland“. Děti 
vykrouží své první obloučky na sjezdovce v hotelové 
zahradě a skipasy jsou pro hotelové hosty zdarma. 

 
 

****S Alpina Family, Spa & Sporthotel  
(www.sporthotel-alpina.com) 
Jedinečný výhled na okolní horský svět salcburských 
Alp, v zimě lyžování přímo u dveří hotelu, v létě 
nádherné pěší túry a golf, napínavý program a 
každodenní péče přiměřená věku dítěte už od 
čtvrtého týdne života – to je dovolená v hotelu Alpina 
v Alpendorfu. Po aktivním dni na horách je pro tělo i 
duši blahodárná návštěva v zahradě Vitalgarten s 
promyšlenou sestavou saun, koupáním v laguně a 
novým venkovním bazénem „Rooftop“. Ruce 
terapeutů ASIAN beauty & spa dají zapomenout na 

všední den. Na malé hosty čeká samostatný dětský bazén a spousta aktivní zábavy uvnitř i 
venku. 


