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„Královská říše“ rodinné dovolené   
 

V Gosau (Horní Rakousko) se nachází patrně nejúžasnější a nejinovativnější rodinný 
hotel v Evropě: Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig****S. Otevřen byl v 
prosinci 2016. 
 

Za  projektem, který v oboru rodinného hotelnictví dosahuje nové úrovně, stojí opravdoví 
profesionálové: Ernst Mayer a jeho rodina staví už léta milníky exkluzivní dovolené pro malé i 
velké (Leading Family Hotel & Resort Alpenrose / Lermoos, Kinderhotel Oberjoch / Bad 
Hindelang).  

Docela pěkný rozjezd 
Sto pět rodinných apartmánů a dvanáct chatových jednotek (jedno – a dvojchatky  s vlastní 
saunou) zde pokládají rodinám k noháml luxusní svět bydlení. Všechny typy pokojů disponují  
samozřejmě dětskými pokojíky a spoustou luxusu  pro malé i velké. 

Dětský svět XXL 
Profesionální péče je tu věnována miminkům už od sedmého dne života! Dvacet vyškolených 
pečovatelek a pečovatelů – vesměs pedagogů mateřské školy – se postarají o malé hosty sedm 
dní v týdnu od 8 do 21 hodin. Senzačních 2.000 m² hrací plochy hotelu, která zahrnuje kino, 
divadlo, hračky na dvě patra, tělocvičnu, rodinnou bowlingovou dráhu, autodráhu a mnoho 
dalších atrakcí předčí všechny dětské sny. Asi nejvíc to bude svištět na 100 m dlouhé skluzavce 
v koupacím sektoru s mnoha bazény a atrakcemi. Venku zažijí děti nezapomenutelná 
dobrodružství v obrovském areálu se skákacím hradem, dobrodružným hřištěm, dětskými 
dopravními prostředky a hladící ZOO. 

Rodiče jsou král! 
Celých 1.000 m² má wellnesová a saunová část hotelu s exklusivními lázněmi SPA, která je k 
dispozici  dospělým, aby se v naprostém klidu mohli zregenerovat. „Pravá rodinná dovolená to 
může být jen tehdy, když je pestrá nabídka pro děti i dospělé,“ přesvědčuje Ernst Mayer. 
Zatímco malí mlsouni baští ve své vlastní dětské restauraci, mohou se velcí labužníci těšit na 
gourmetskou kuchyni a bohatý vinný lístek. 

A v zimě? 
Lyžaři tu mají dvojnásobné potěšení. Před branami úžasného rodinného rezortu – pouhých 100 
m vzdálená – je lanovka lyžařského areálu Dachstein West. Nejrozsáhleší lyžařský areál 
Horního Rakouska byl největším testovacím portálem Skiresort.de vyhodnocen v kategorii 
„Tajné tipy: nejlepší lyžařská oblast do 80ti km sjezdovek“ a v kategorii „Rodina a děti“ jako 
absolutní vítěz. 


