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Rezort plný radosti a dobrodružství na 
sluneční straně Zugspitze 
 
Více než Leading Family & Hotel Resort Alpenrose nemůže už asi 
žádný dětský hotel nabídnout. Ale nejen množství nabídek staví hotel 
Alpenrose  na vedoucí pozici dětských hotelů v Rakousku. Vysoká 
úroveň a nejvyšší kvalita ve všech oblastech přinesly luxusnímu 
čtyřhvězdičkovému hotelu ocenění pěti „smajlíků“. Řetězec hotelů 
Leading Family Hotels & Resorts je vybírán a hodnocen podle 
nejpřísnějších kritérií. Garantuje špičkovou kvalitu v plnění přání 
náročných rodin s dětmi. Prvotřídní hotelová atmosféra je nejvyšším 
principem jejich filosofie. Více než 120 zaměstnanců,stále obezřetně 
vedených hoteliéry  Andreou a Ernstem Mayerovými, se permanentně 
snaží o dokonalé prázdninové zážitky hostů. Péče o děti sedm dní v 
týdnu a hlídání batolat šest dní v týdnu, 2.000 m² hracích prostor uvnitř 
hotelu s hlídáním pro všechny věkové skupiny dětí, rytířská dětská 
jídelna, cca 5.000 m² venkovních prostor ke hraní a mnoho dalšího 
svědčí o vstřícnosti hotelu Alpenrose vůči dětem. Dospělí se mohou 
oddávat požitkům ze špičkové gourmetské kuchyně a vybírat z vinného 
lístku ze 400 druhů vín. Dny volna a odpočinku se dají prožít v 
lázeňském zázemí hotelu na ploše 750 m², v šesti saunách, moderním 
fitnesu, indoorgolfu, zimních sportech a s nabídkou bohatého programu  
horského světa  v Lermoosu. V 97mi luxusních pokojích  – z toho v 15ti 
rodinných wellnessových apartmánech o rozloze až 195 m²  je dostatek 
místa pro všechny. Krytý i venkovní bazén, večerní programy a 
jedinečná krajina sluneční strany Zugspitze nadchnou celé rodiny vždy 
znovu a znovu. Označení hotelu Alpenrose jako HolidayCheck 
TopHotel 2012 je toho jednoznačným důkazem. 
 
 
Příjezd                                                                           Leading Family Hotel & Resort Alpenrose****S 
❏ Autem: z Německa bez dálniční známky přes Ulm, Kempten a Reutte nebo přes Mnichov a Ga-Pa 
❏ Vlakem: přímé IC-spojení do Garmisch-Partenkirchenu  
❏ Letadlem:  na letiště Innsbruck (75 km) a Mnichov (160 km) 



 

„Bezstarostná dovolená“ pro všechny hosty 
Hosté hotelu Alpenrose mohou klidně zapomenout na seznam věcí s 
sebou na dovolenou. Stačí si zabalit jen oblečení. Protože kdo prožije 
„bezstarostnou dovolenou“ v Alpenrose, může se spolehnout, že je tam 
všechno, co rodiče na prázdniny s dětmi potřebují: vysílačka, ohřívač 
lahví, sterilizátor, postýlka s mříží, dětská židlička, buginy, kočárky na 
spaní, vaničky, sedačky na záda, helmy, pleny, přebalovací pulty a 
další nezbytnosti. Dokonce dětská výživa značky Hipp zdarma patří k 
vymoženostem, kterými si tu hýčkají rodiny s malými dětmi. Přirozeně 
nejen „ve skle“ se prezentuje kulinářství hotelu Alpenrose. Také se tu 
dodržuje rozmazlující penze All-in v plném slova smyslu. Snídaňový 
buffet a brunch na pětihvězdičkové úrovni: ráno čerstvé omelety, 
vaječné pokrmy, wafle, horké párečky, losos, sýry nebo ovoce jsou 
samozřejmostí, celodenně nealko nápoje z pramene, mléko, dětský čaj, 
káva a čaj z kávovaru v kteroukoli dobu. V poledne si mohou hosté 
vychutnat lahůdky z poledního buffetu, odpoledne na ně čeká výběr 
zákusků a ovoce a také svačinky a zmrzlina pro každého, kdo se vrátí 
hladový ze sjezdovky. Večer dává gourmetská kuchyně na výběr z pěti 
různých menu o pěti chodech, zatímco si malé mlsné jazýčky mohou 
vybrat z bohatého dětského buffetu.  
 
Prázdninové dny bez alergie 
Alergiemi si malí návštěvníci Leading Family Hotelu & Resortu 
Alpenrose v Lermoosu prázdniny kazit nemusí. Šéfové kuchyně 
„pětismajlíkového“ hotelu Günther Traussnig a Tim Berster mají přehled 
o zvláštních požadavcích alergických dětí a nabízejí pro ně speciální 
potraviny a pokrmy.  Se svým know-how poradí postiženým rodinám a 
vytvoří prázdninový jídelníček každému dítěti na míru. Vedle mléka a 
mléčných produktů bez laktózy mají k dispozici množství potravin bez 
glutamátů, jako například obalovací směs, toastový chléb nebo 
těstoviny.  Rovněž z ovčích a kozích produktů od místních farmářů 
připravují výborné pokrmy pro alergiky. Zvláště oblíbená je například  
kozí zmrzlina  z kozí farmy Peter, která se tu nabízí po celý rok ve 
všech možných příchutích od čokoládové po rybízovou. 



 

 
Za věrnost je odměna 
Hotel Alpenrose své věrné klienty odměňuje: zavedeným bonusovým 
systémem dostane každá rodina tři procenta celkového obratu formou 
dobropisu na věrnostní konto. V oblasti stálých hostů  se pak dají 
získané věrnostní body ( nazvané též „alpské protěže“ = Alpenrosen) 
bez problémů a pohodlně využít online: jako sleva z hotovostní platby 
příštího hotelového účtu, na paušální rezervace přes internet nebo při 
nákupu poukazů. Dobrá zpráva nakonec – věrnostní body nepropadají 
a tím pádem mohou být i později proměněny v hotové peníze.  
 
Bližší informace: Family Spa Resort Alpenrose, Familie Ernst und 
Andrea Mayer, A-6631 Lermoos, Tel.: 0043 5673 2424, Fax: 0043 5673 
242424, E-Mail: reception@hotelalpenrose.at, Web: 
www.hotelalpenrose.at 

 


